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Reflexão inicial...

“Há um tempo em que é preciso

abandonar as roupas usadas

Que já têm a forma do nosso corpo,

E esquecer os nossos caminhos que

nos levam sempre aos mesmos lugares.

É o tempo da travessia.

E se não ousarmos fazê-la,

Teremos ficado para sempre

À margem de nós mesmos”.
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Protagonistas de uma nova história...

CHIARA LUBICH (1920-2008)

Cultura da Unidade – Fraternidade 

Universal

“Os obstáculos para a harmonia da 

convivência humana não são apenas de 

ordem jurídica, ou seja, devidos à falta de 

leis que regulem esse convívio; dependem 

de atitudes, mais profundas, morais, 

espirituais, do valor que damos à pessoa 

humana, de como consideramos o outro”.
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Protagonistas de uma nova história...

CARLOS AYRES BRITTO

“Agora já podemos enfrentar o tema da

progressiva formação do Estado Fraternal.

Que veio para transcender o Estado Social, mas sem o

negar. Tanto quanto o Estado Social veio para superar

o Estado Liberal, mas também sem eliminar as respectivas 

conquistas (como é próprio de toda superação ou 

transcendência)”

“... o constitucionalismo fraternal alcança a dimensão da 

luta pela afirmação do valor Desenvolvimento, do Meio 

ambiente ecologicamente equilibrado ...”.
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Protagonistas de uma nova história...

Reynaldo Soares da Fonseca

(Ministro do STJ)

“Os princípios da fraternidade e da 

comunhão resgatam a Ética, o Direito 

e a própria Democracia, sugerindo 

um novo paradigma de Justiça: a que 

inclui, a que pacifica e a que restaura 

as relações humanas”.
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Preâmbulo da Constituição de 1988

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos 
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL”
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CONSTITUIÇÃO DE PORTUGAL (1976)

“A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo 

português de defender a independência nacional, 

de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, 

de estabelecer os princípios basilares da 

democracia, de assegurar o primado do Estado de 

Direito democrático e de abrir caminho para uma 

sociedade socialista, no respeito da vontade do 

povo português, tendo em vista a construção de 

um país mais livre, mais justo e mais fraterno”. 
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CONSTITUIÇÃO DA FRANÇA (1958)

O lema da República é: “Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade”.

(...)

A República reconhece, no seio do 
povo francês, as populações 

ultramarinas, em um ideal comum 
de liberdade, de igualdade e de 

fraternidade.
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ADPF 186 MC/DF

 [...] na dogmática constitucional, muito já se tratou e 
muito já se falou sobre liberdade e igualdade, mas pouca 
coisa se encontra sobre o terceiro valor fundamental da 
Revolução Francesa de 1789: a fraternidade (HÄBERLE, 

Peter. Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, 
actualidad y futuro del Estado constitucional. Madrid: Trotta; 

1998). E é dessa perspectiva que parto para as análises 
que faço a seguir. No limiar deste século XXI, liberdade e 

igualdade devem ser (re)pensadas segundo o valor 
fundamental da fraternidade. Com isso quero dizer que a 

fraternidade pode constituir a chave por meio da qual 
podemos abrir várias portas para a solução dos principais 

problemas hoje vividos pela humanidade em tema de 
liberdade e igualdade.

 Min. Gilmar Mendes (STF)
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ADPF 186 MC/DF (cont.)

 Pensar a igualdade segundo o valor da fraternidade 
significa ter em mente as diferenças e as 

particularidades humanas em todos os seus aspectos. A 
tolerância em tema de igualdade, nesse sentido, impõe 
a igual consideração do outro em suas peculiaridades e 

idiossincrasias. Numa sociedade marcada pelo 
pluralismo, a igualdade só pode ser igualdade com igual 
respeito às diferenças. Enfim, no Estado democrático, a 
conjugação dos valores da igualdade e da fraternidade 
expressa uma normatividade constitucional no sentido 

de reconhecimento e proteção das minorias.

Min. Gilmar Mendes (STF)
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ADI 3.128-7/DF

 A solidariedade, enquanto objetivo fundamental da 
República Federativa do Brasil, em verdade, é 

fraternidade, aquele terceiro valor fundante, ou 
inspirador da Revolução Francesa, componente, 

portanto — esse terceiro valor —, da tríade ‘Liberté, 
Igualité, Fraternité”, a significar apenas que precisamos 

de uma sociedade que evite as discriminações e 
promova as chamadas ações afirmativas ou políticas 
públicas afirmativas de integração civil e moral de 
segmentos historicamente discriminados, como o 

segmento das mulheres, dos deficientes físicos, dos 
idosos, dos negros, e assim avante.

Min. Ayres Britto (STF)
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HC 454.256/SP (STJ) - 5ª Turma

O princípio da fraternidade é uma categoria jurídica e não 
pertence apenas às religiões ou à moral.  Sua 
redescoberta apresenta-se como um fator de 
fundamental importância, tendo em vista a 

complexidade dos problemas sociais, jurídicos e 
estruturais ainda hoje enfrentados pelas democracias. 

A fraternidade não exclui o direito e vice-versa, mesmo 
porque a fraternidade enquanto valor vem sendo 

proclamada por diversas Constituições modernas, ao 
lado de outros historicamente consagrados como a 

igualdade e a liberdade.

Min. Reynaldo Soares da Fonseca (STJ)



12



HC 454.256/SP (STJ – cont.)

O princípio da fraternidade é um macroprincípio dos 
Direitos Humanos e passa a ter uma nova leitura 
prática, diante do constitucionalismo fraternal 

prometido na CF/88 (preâmbulo e art. 3º).

O princípio da fraternidade é possível de ser 
concretizado também no âmbito penal, através da 

chamada Justiça restaurativa, do respeito aos 
direitos humanos e da humanização da aplicação do 
próprio direito penal e do correspondente processo 

penal. 

 Min. Reynaldo Soares da Fonseca (STJ) 13



Arguição de Inconstitucionalidade nº 

0000348-40.2017.8.04.0000 (TJAM)

 2. O Princípio da Fraternidade que permeia todo o 
texto Constitucional, em especial, o Capítulo II –
Dos Direitos Sociais – deve servir de base para 

análise da inconstitucionalidade da aplicação do 
art. 146-A da Lei Municipal n. 1.118/71 ao caso de 
adoção de menor por servidor homem, optante por 

família monoparental, como é o caso.

 Desa. Socorro Guedes (TJAM)
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O ideal da Fraternidade

 “... o horizonte da fraternidade é o que mais se ajusta 

com a efetiva tutela dos direitos humanos 

fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos 

é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a 

interpretação das normas e a ação dos operadores do 

Direito e do Sistema Jurídico. Logo, ainda que as 

normas jurídicas não possam impor a fraternidade, pode 

a atuação dos operadores testemunhá-la”.

 Min. Reynaldo Soares da Fonseca (STJ)
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Ideal e sentimento...

Não sou nada.

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos 

os sonhos do mundo.

(Tabacaria) Fernando Pessoa
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