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Franceses –

15 Constituições, 5 Repúblicas - Tocqueville –
Revolução Gloriosa  1688 e Americana 1776-
Revolução Francesa SINGULAR - UNIVERSAL
• Liberdade e igualdade são pensados como 
direitos naturais na  Constituição de 1793;

1789
1791 
1793



DECLARAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES  DO HOMEM 
E DO CIDADÃO de 1795 -

+ Direitos 22 artigos,    + Deveres 9 artigos

Art 2º-
“Todos os deveres do ser humano e do cidadão derivam 

dos dois princípios seguintes, gravados pela natureza em 
seus corações:
- Não façais a outrem o que não quiserdes que se faça a vós.
- Fazei constantemente aos outros o bem que desejais 
receber.”
Regra de ouro - formulação positiva e negativa



1848-
Art III – A República Francesa reconhece direitos 
e deveres anteriores e superiores às leis 
positivas.
Art IV – Ela tem por princípio 
a Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade.

A fraternidade não seria o dever já 
proclamado e não nomeado em 1795,na forma 

da regra de ouro?



Constituição de 1958

- Controle  preventivo constitucionalidade pelo Conselho 

Constitucional

Reforma constitucional de 2008

- Controle posterior de constitucionalidade  pelo Conselho 

Constitucional – incidental e concentrado;

Questão Prioritária de Constitucionalidade (QPC) –

Conselho de Estado (administrativo)  ou a Corte de Cassação 

(judicial) analisam e remetem  ao Conselho Constitucional



Decisão n. 2018-717/718 QPC (Questão Prioritária de 
Constitucionalidade)
Cédric Herrou – 250 imigrantes

1. em agosto de  2016,  transporte de oito migrantes em 
sua van pela fronteira entre a Itália e a França; 
2. em 20 de outubro de 2016,  tenta alojamento  em antiga 
estação ferroviária abandonada (Tende) para 50 cinquenta 
migrantes;
3. em 18 de janeiro de 2017,  ajudou três imigrantes da 
Eritréia a atravessar a fronteira para a França. 
4. em 10 de fevereiro de 2017,  tribunal em Nice condenou  
e multou-o em € 3.000



A decisão 2018-717/718 QPC recorda o preâmbulo da 
Constituição de 1946, que invoca 1789: 

“ O povo francês proclama solenemente o seu compromisso com 
os direitos humanos e os princípios da soberania nacional.... Em 
virtude desses princípios e da livre determinação dos povos, a 
República oferece aos territórios ultramarinos que expressam a 
vontade de aderir a estes princípios instituições novas fundadas 
sobre o ideal comum de liberdade, de igualdade e de 
fraternidade, e concebido com o propósito da sua evolução 
democrática.”



No  artigo  2º da Constituição invoca-se a soberania da 

República Francesa,  mencionando a  língua, emblema, 

bandeira, hino e o lema.  

O lema da República é: “Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade”.

Considerando o disposto no art. 2º da Constituição, bem 

como o Preâmbulo, conclui-se que a

FRATERNIDADE É UM PRINCÍPIO DE VALOR 

CONSTITUCIONAL”.



Ponto 8. Decorre do princípio da fraternidade a 
liberdade de ajudar a outrem, com finalidade 
humanitária, sem considerar a regularidade  da 
sua situação sobre o território nacional.

Ponto 10. O legislador deverá fazer a conciliação 
entre o princípio da fraternidade e salvaguarda 
da ordem pública. ( remete ao legislador para 
que reforme a lei) 



Direito humanitário- ONU - responsabilidade de 
proteger dos Estados –
Prevenção, cooperação, intervenção humanitária.
Descriminaliza o delito de solidariedade. Não é ilegal 

ação  que  aponta para os deveres da consciência –
invoca  regra de ouro e  a  sedimenta na 
jurisprudência francesa mencionando por 11 vezes  o 
valor da fraternidade. 


