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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: A cultura jurídica hodierna tem identificado, no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, o núcleo em torno do qual orbitam os Direitos Humanos e Fundamentais. 

Acreditamos, porém, que o protagonismo, no elenco desses direitos, deve ser dado ao 

Princípio da Convivência Pacífica, valor central que está na gênese do próprio Direito, 

interpenetrando todo o ordenamento jurídico. O Direito surge na sociedade como a "disciplina 

da convivência humana" (Goffredo Telles Jr.). A finalidade do Direito, seu caráter teleológico 

fundamental, é garantir a convivência pacífica entre os seres. Somente a partir da convivência 

é que surge a ideia de dignidade da pessoa humana. A dignidade não é um atributo pessoal, 

individual, mas relacional, não existindo por si só. O exercício dos direitos fundamentais, com 

base na dignidade, não pode ser visto somente do ponto de vista individual, devendo-se, em 

qualquer situação, buscar a realização da convivência pacífica. Destarte, qualquer pessoa, ao 

exercer direitos fundamentais, deve fazê-lo de forma a preservar a convivência pacífica. Não 

pode o homem, sob o pretexto de defender sua dignidade, gerar situações que anulem a 

convivência pacífica, pois o exercício de um direito, ainda que baseado na dignidade, não 

pode acabar com aquilo que o próprio Direito foi criado para defender. É da convivência 

social que surge a ideia de dignidade humana, vista aqui como uma espécie de medida de 

tratamento interpessoal, consubstanciada em limites mínimos de respeito mútuo, que tem por 

finalidade garantir a convivência pacífica. Este trabalho propõe identificar a existência do 

Princípio da Convivência Pacífica nos ordenamentos jurídicos, em particular no brasileiro, 

comprovando-lhe a qualidade de valor genético do Direito e sua posição nuclear no universo 

jurídico. Almeja-se demonstrar que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana apenas surge 

nas relações interpessoais. Propõe ainda que a defesa de qualquer direito fundamental, bem 

como seu exercício, embora signifique defesa direta ou indireta à dignidade da pessoa 

humana, deve ter, por finalidade implícita, como fim maior, a garantia da melhor convivência, 

sob pena de abuso no exercício do direito. 
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