
Prezados irmãos e irmãs, 

Escrevo-lhes a respeito da reforma do Código Penal, que voltou à tona neste final de ano e que, com 
o apagar das luzes do Congresso brasileiro, em particular do Senado, corre o risco de retomar rumos 
que conseguimos mudar durante os dois últimos anos. Também gostaria de lhes dizer uma palavra 
sobre o Estatuto da Família, que está na Câmara dos Deputados. 

A respeito da reforma do Código Penal, precisamos urgentemente fazer contato com os senadores de 
nossos Estados, até terça-feira, a fim de que o trabalho que foi feito pela Comissão especial da 
CNBB (e por outras instâncias e contatos), da qual participam bons juristas, não tenha sido 
(totalmente) em vão. Recordo-lhes que conseguimos, em diálogo – e através de documento entregue 
- com o Sen. Pedro Taques, retirar o alargamento em relação ao aborto, a ambígua tipificação do 
crime de eutanásia, a redução da idade no caso de crime de abuso sexual, a linguagem ideológica de 
gênero; reintroduzir a lei de biossegurança; reelaborar trechos sobre os quais nossas pastorais 
(Familiar, Criança, Carcerária, Migrantes, CIMI etc.) tinham sérias reservas. O Sen. Vital do Rêgo 
tendeu a manter esses modificações. No entanto, ele fez um pequeno erro de redação em relação ao 
tema do aborto, que ele pretende modificar, além da modificação ou inclusão de outros assuntos que 
pediriam mais tempo de discussão. 

Pode-se tentar solicitar modificações até quarta, sabendo que o prazo para emendas já se esgotou. No 
entanto, é importante reforçar, ao menos, que a redação a respeito do crime de aborto seja mantida 
segundo o atual Código Penal. O que o Sen. Vital do Rêgo tenderá a fazer. Um contato com ele 
também é bem vindo. 

O projeto de lei que dispõe sobre o Estatuto da Família, e que será votado semana que vem, na 
Comissão Especial, é muito interessante e não traz nenhuma discriminação injusta, haja vista que 
segue o que diz nossa Constituição no que concerne a definição de família (que inclui as famílias 
monoparentais, viúvos e viúvas). A decisão do STF e, em seguida do CNJ, em favor da união e 
casamento civil de pessoas homossexuais, respectivamente, se baseou e ainda se baseia no que diz a 
Constituição.  

A novidade da proposta de Estatuto da Família consiste em dar orientações para políticas públicas 
em favor da família. Segue, em anexo, a liste dos deputados que estão na Comissão Especial. 

É importante transmitir essas informações às nossas Comissões de Promoção, Valorização e Defesa 
da Vida. 

Fraternalmente, 

Pe Rafael Fornasier 

 


