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Introdução à palestra “De fraternidade falando”

Honrado, apresento as reflexões densas do Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Luiz Edson Fachin, ao proferir a palestra “De fraternidade falando”, no dia 3 de abril de 

2017. 

O contexto do pronunciamento era de justificado tom afetuoso, pois se prestavam homenagens 

na abertura da Semana Edésio Passos, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Paraná. 

À medida elegante e erudita com que o Ministro percorreu, em seu dizer, “o mapa geográfico 

da fraternidade”, convidando à esmerada “redescoberta do princípio basilar da fraternidade”, cumpriu 

o desiderato de tratar o Direito Fraterno como paradigma, vetor hermenêutico de julgamento, 

demandando vínculo ao ordenamento constitucional brasileiro. Desse modo, proporciona finalmente 

conciliar o humanismo e a alteridade. Com suas palavras, o Ministro pontuou a necessidade de seguir 

ao encontro do Outro.

As referências admiráveis são colecionadas no texto a seguir, que de pronto, o Excelentíssimo 

Ministro Fachin assentiu  publicar na Revista Eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 

  Lembram a confissão do poeta Manuel Bandeira ao encerrar Itinerário de Pasárgada:

[...] De fato cheguei ao apaziguamento das minhas insatisfações e das minhas revoltas pela 

descoberta de ter dado à angústia de muitos uma palavra fraterna.”

Ao receber cordial convite do Presidente 

do Instituto Edésio Passos, advogado André 

Passos, para a Semana que se realizaria, de 

imediato empenhei o compromisso de que a 

Presidência do Tribunal Regional do Trabalho do 

Paraná se somaria às homenagens significativas 

prestadas pela organização de evento dedicado à 

ativa trajetória e marcar o lançamento do Instituto 

que leva seu nome.
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  O Instituto Edésio Passos funda-se nos elevados propósitos de preservação memorialista dos 

princípios e valores do Doutor Edésio, vinculados à cidadania, liberdade, fraternidade, Direito, ética 

e democracia.

O tema do pronunciamento do Excelentíssimo Ministro é de fortuna singular - A 

FRATERNIDADE. Os leitores da Revista Eletrônica, coordenada pelo Desembargador Luiz Eduardo 

Gunther, com as quase 2 milhões de consultas, nesta 58ª edição compartilharão do chamado pelo 

diálogo plural, travado em sociedade fraterna e isenta de preconceitos.

Agradeço e desejo-lhes boa leitura!

Desembargador Arnor Lima Neto

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região


