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RESUMO: Do estabelecimento do homem e de seu convívio em sociedade houve a 

necessidade de um respeito mútuo para a conservação da espécie. Do pacto social 

nasce a relação social pretendida, assistida pelo Direito e que, em certos momentos, 

fora deturpado. Por irracionalidades primitivas ou por razões individuais ou de 

classes dominantes, tais necessidades do homem “enquanto homem” sempre foram 

violadas. De todo o exposto, se os homens obtiverem suas máximas liberdades 

respeitadas, serão dignos e a dignidade humana será, portanto, o gozo de suas 

liberdades máximas limitadas apenas pelo conflito e/ou pela colisão delas mesmas. 

Enfim, o Direito e a dignidade da pessoa humana são partes indissolúveis do objeto 

do contrato social que pretende evitar a guerra e o fim da espécie humana. 
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ABSTRACT: The establishment of the man and his life in society was the need for 

mutual respect for the conservation of the species. The social pact is born desired 

social relationship, assisted by law and that at certain times outside misrepresented. 

By irrationality primitive or individual reasons or ruling classes, such human needs 

"as a man" always were raped. From all the above, if men obtain their maximum 

freedoms respected, human dignity are worthy and will therefore be the maximum 

enjoyment of his freedoms limited only by conflict and / or by the collision of 

themselves. Finally, the law and human dignity are indissoluble part of the object of 

the social contract that you want to avoid war and the end of mankind. 

 

 

KEYWORD: Pact – Law – human dignity 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Buscando entender a conexão entre direito e dignidade humana haverá 

de se rever o conhecimento sobre a formação das sociedades, do Direito e dos 

direitos do homem fazendo uso de uma revisão bibliográfica.  

Esta reconstrução literária propõe a criação de uma sociedade onde o 

estabelecimento de suas leis tem como garantia de existência o próprio Direito.  

Para a continuidade de sua espécie e a obtenção da liberdade, os 

homens teriam pactuado conforme suas primeiras necessidades. Da análise destas 

relações, se buscará a validade do contrato estabelecido e os objetos do termo.  

Levantar-se-ão, também, algumas causas que deturpam o tratado 

estabelecido pelos homens em suas relações.  

De todos os resultados obtidos pretende-se reafirmar ou provocar o 

direito e a dignidade humana bem como estreitá-los provando sua conexão. 

Conhecer o surgimento da sociedade relacionando-a com o direito, 

evitar os conflito desta relação e respeitar as liberdades máximas dos homens serão 

o objeto de estudo.   

 



 
 

1 O DIREITO 

 

1.1 A ORIGEM DA SOCIEDADE E O DIREITO 

 

O homem e a mulher se uniram por natureza e desta relação 

constituiu-se a família associada para atender as primeiras necessidades como o 

sustento do dia-a-dia. Várias destas associações deu-se o nome de aldeia e da 

união de todas essas aldeias surgem as Cidades para atender as necessidades da 

vida e de se viver bem. Assim, “Toda cidade1 é um tipo de associação, e toda 

associação é estabelecida tendo em vista algum bem...” Aristóteles (2011, p.53). 

Colaborando ainda mais para com tais argumentos, pode-se dizer, também, da 

seguinte maneira: “Na busca da vida em sociedade, o homem sente a necessidade 

de estar em coletividade e se agrega formando os grupos sociais.” Lisboa (2007, p. 

27).  

Da construção destas relações verificaram-se regras para o convívio. 

Homem, mulher, família, grupo e até cidades estariam vinculados a modos e formas 

de convívio. Esta regulação, antes da escrita, às vezes era de ordem doméstica ou 

tribal, portanto, abstração, cultura e misticismo eram as espécies de normatização 

na vida do indivíduo e na sociedade. 

 Evidentemente, tais diferenças entre estes grupos ocasionariam 

desconfortos com relação ao bem estar de um em relação ao outro, seja na 

ocupação de uma propriedade com mais recursos ou nas contradições ideológicas 

de forma geral. Justificadamente, a “... sua agregação vai ser o motivo de toda a sua 

conflituosidade12.” Lisboa (2007, p. 29). Mais especificamente, pode-se considerar 

que “Constituídas algumas sociedades, logo se formaram outras, pela necessidade 

surgida de se resistir às primeiras...” Beccaria (2011, p. 18).  

A insegurança rotineira dessas sociedades fez com que seus membros 

pensassem acerca de suas liberdades como algo instável. Daí, “...cansados de uma 

liberdade cuja incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram uma parte dela 

para usufruir do restante com mais segurança.” Beccaria (2011, p. 19). 

Sobre a origem de tal liberdade destaca-se que: “Essa liberdade 

comum decorre da natureza do homem. Sua primeira lei consiste em zelar pela 

própria conservação...” Rousseau (1996, p.10).  



 
 

Veja-se que os homens em suas relações estariam aptos à extinção se 

não considerassem um acordo mútuo de respeito entre eles para um mínimo 

necessário - a existência e a liberdade.  

Nota-se, implicitamente, um desejo ou uma vontade proposta por cada 

membro para tratarem entre si. Esta vontade que busca consolidar equilibradamente 

os termos de conservação pode ser chamada de Direito. Não importa, no momento, 

se este Direito é anterior ao homem, mas que esteve presente na origem das 

relações entre eles e por consequência – no pacto social. 

Porém, pode-se verificar durante a história, que tal tratado após sua 

realização sempre apresentou distorções em seus objetivos. Ora tais ameaças 

partiriam da Igreja, ora do Estado e ora das relações horizontais entre os próprios 

membros da sociedade.  

 

 

1.2 A VALIDADE DO CONTRATO E O DIREITO 

    

Considerando o que se vira anteriormente, os objetivos principais do 

contrato seriam a existência e a liberdade, assim, “O tratado social tem por 

finalidade a conservação dos contratantes.” Rousseau (1996, p. 43). De igual modo, 

havendo a necessidade de um termo para as relações entre os indivíduos, caberia 

agora uma análise sobre a validade do compromisso firmado.   

Partindo do que disse o filósofo: 

  

Para suas consciências, o que os motiva a contratar é a satisfação de uma 

necessidade, exigência, a utilidade etc (...) O contrato pressupõe que os 

contratantes se reconheçam como pessoas e proprietários; e, como o 

contrato é uma relação do Espírito objetivo, nele já está contido e 

pressuposto o caráter de validade. Hegel (1997, p.91). 

 

Extrai-se com tranquilidade que o contrato não deve estabelecer a 

insatisfação de uma das partes sob pena de não validade. Verifica-se também que, 

a necessidade pode ser vista como uma condição do indivíduo para contratação e 

que esta deve realizar-se com “satisfação”.  Assim, se ocorresse diferente desta 

primeira observação, haveria um vício no acordo. 



 
 

No entanto, na afirmação consta que tais motivações podem 

exteriorizar o interesse contido na consciência do indivíduo. Destes pensamentos 

livres, nascem também os perniciosos. Porém, a necessidade – em questão – não 

se adequa a imposição por força física, sua possível utilização ou a má fé. O fato é 

que não será uma necessidade válida, mas um simples ato de prudência ou 

inocência intelectual aceitar o que é ditado pela força. 

Assim, veja-se que: 

 

O mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor (...) A força é 

um poder físico; não vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. 

Ceder a força é um ato de necessidade, e não de vontade; é, quando muito, 

um ato de prudência. Rousseau (1996, p.20)  

 

Destarte, como se vira anteriormente, considera-se que para haver um 

mínimo de equilíbrio entre as razões dos contratantes - no início dos tempos - a 

razão última da necessidade fora à existência e a liberdade. Enquanto equilíbrio, não 

haveria, portanto, que se falar em mais ou menos existência (enquanto vida) e, mais 

ou menos liberdade, ainda que este último pressuposto possa ser questionado, 

porquanto a aceitação da escravidão feita pelo filósofo Aristóteles (2012) em sua 

obra.  

O que deve ser considerado no presente trabalho é que: 

 

As cláusulas desse contrato são de tal modo determinadas pela natureza 

do ato que a menor modificação as tornaria inúteis e sem efeito, de sorte 

que, embora jamais tenham sido formalmente enunciadas, são em toda 

parte as mesmas
17

, em toda parte tacitamente admitidas e reconhecidas; 

até que, violado o pacto social, cada qual retorna aos seus primeiros 

direitos e retoma a liberdade natural, perdendo a liberdade convencional 

pela qual renunciara àquela. Roussseau (1996, p.21)  

 

Assim basta, para o efeito pretendido, que o contrato só terá validade 

se for equilibrado em necessidades e estas, por sua vez, seriam a liberdade e a 

existência encontradas nos destaques colacionados acima. Qualquer afronta 

intempestiva à primeira ou um abalo desproporcional à segunda necessidade, 

ocasionaria o fim do acordo. 



 
 

A vontade de afastar a força desproporcional, os atos que sejam nulos 

e os que prejudiquem um indivíduo em relação ao outro seriam, portanto, o Direito. 

Mais uma vez, este Direito se mostra como um mecanismo de 

adaptação e equidade. Colabora para realização da pretensão individual, ou seja, o 

realizar-se como pessoa. 

Convém agora analisar o que de fato poderia e pode afetar os desejos 

individuais consubstanciados e queridos pela união dos indivíduos e, mais 

precisamente, pelo surgimento das sociedades.  

 

 

1.3 A DETURPAÇÃO DO CONTRATO E O DIREITO 

 

Com base nos filósofos e estudiosos, pode-se verificar a deturpação do 

contrato. Veja-se que Aristóteles (2012) concebia a escravidão, tal qual seria 

admitida se fosse voluntária. Em Lisboa (2007), pode-se acompanhar a trajetória 

Romana e Hebraica no tocante a escravização de povos dominados. Em Marx e 

Engels (2012), ficou clara a divisão entre as classes sociais e o embate entre elas. 

Portanto, fora assim que se comportou a espécie humana com relação à pessoa 

humana titular e proprietária do objeto contrato. 

Oportunamente, verifica-se que as relações entre os indivíduos e 

grupos foram sempre conturbadas. Ora por guerras externas, ora por opressões 

internas, as classes se estabeleciam com o uso de força física ou perpetuavam pelo 

precedente do emprego deste meio. “A história de todas as sociedades que 

existiram até hoje4 é a história de lutas de classes.” Marx e Engels (2011, p. 45). 

Verifica-se, portanto, que em todos os tempos o vínculo social que 

deveria ser protegido pelo tratado fora prejudicado pelo desrespeito dos homens 

para com os homens desfigurando o que o Direito pretendia.  

Porém, é fato que a todo instante havia uma vontade a permear e 

tentar satisfazer aquelas primeiras necessidades estabelecidas. E, portanto, o 

Direito surge como desejo de conter a força física como solução do desrespeito 

entre homens. “Convenhamos, pois, que a força não faz o direito, e que só se é 

obrigado a obedecer aos poderes legítimos” Rousseau, (1996, p. 13).  



 
 

No decorrer da história, houve também o estabelecimento de códigos e 

leis (Hamurabi, Talião, XII Tábuas e Juris Caviles) que, considerando seus 

profundos valores históricos como bases das Ciências Jurídicas, enalteceram a 

discussão sobre o jus naturalismo e o jus positivismo, dando rumo às investigações 

jurídico-científicas.  

Porém, interessa olhar - tendo como norte o positivismo de Kelsen 

(1998) - que a vontade de materializar o Direito - lei escrita -, restou incompleta, 

prejudicada ou ludibriada. Tais fatos se deram pela aplicação incondicionada do que 

estava escrito e ora pela interpretação tirânica que se valia da pouca flexibilidade 

das leis escritas para sustentar atos desprovidos de qualquer virtude. Assim, o 

Estado tomara, por vezes, arbitrariamente o papel de detentor das parcelas 

individuais das liberdades dos indivíduos satisfazendo os caprichos de seus 

dirigentes. “A inflexibilidade das leis, que as impede de se adaptarem aos 

acontecimentos, pode, em certos casos, torna-las perniciosas e causar por seu 

intermédio a perda do Estado em crise.” Rousseau (1996, p. 149).  

Mesmo após a era da razão (Iluminismo), pode-se afirmar que sempre 

houve tais tramas contra a parcela de liberdade que cada membro da sociedade se 

dispôs para elaboração do contrato. Por irracionalidades primitivas ou pelas razões 

desmedidas de interesses individuais ou de classes dominantes, estas necessidades 

do homem “enquanto homem” sempre foram violadas.  

Obviamente que os homens de alguma forma foram complacentes com 

os vícios históricos. Como destacou o filósofo: “A mansuetude reina nos governos 

moderados. Quando lemos nas histórias os exemplos da justiça atroz dos sultões, 

percebemos, com alguma dor, os males da natureza humana.” Montesquieu (1996, 

p. 41). 

Não é, portanto, menos óbvio, que os governantes, reis e dirigentes 

tratavam de sufocar os atos de liberdade e os movimentos que pretendiam o bem 

social e o direito do homem enquanto homem. 

Num horizonte distante, os homens de alguma forma se apegavam a 

sua forma cotidiana de vida sem um aprofundamento mais valorativo nas questões 

de seus direitos e suas dignidades. Porém, os atos de crueldade e os vícios no 

pacto social propuseram fortes mudanças em suas consciências. Coube, assim, 

uma luta pelo “Direito” à dignidade da pessoa e que agora passará a ser analisada.   



 
 

2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DIREITO 

 

A primeira vista a dignidade pode ser confundida com respeito. No 

entanto, dignidade teria um “algo a mais”. 

Veja-se: 

 

A nossa própria vontade, na medida em que agisse só sob a condição 

de uma legislação // universal possível pelas suas máximas, esta 

vontade que nos é possível na ideia, é o objecto próprio do respeito, e a 

dignidade da humanidade consiste precisamente nesta capacidade de 

ser legislador universal, se bem que com a condição de estar ao mesmo 

tempo submetido a essa mesma legislação. Kant (2007, p.86) 

 

Ao analisar a obra de Immanuel Kant (2007) verifica-se que a vontade 

é algo desprendido de qualquer norma. Seria pensar num “comportar-se” ou em 

“não comportar-se” sem que se sofressem consequências materiais ou psíquicas. 

Assim, a vontade deveria ser livre.  

Porém, dispositivos mandamentais sejam eles morais, éticos, religiosos 

ou ideológicos corroboram numa espécie de freio para concretização da vontade.  

Respeitando os equívocos acadêmicos, chegando-se a uma ideia ou 

vontade “livre desses freios” consequentemente ter-se-ia o objeto do respeito. 

Pensar em “fazer” ou em “não fazer” e ter a “vontade livre” são todos objetos do 

respeito e, gozando de todas estas formas, o homem terá plenitude em sua 

dignidade. 

Assim, que a máxima liberdade da vontade e de sua realização será a 

máxima do respeito. Se o homem puder legislar favorecendo suas vontades 

máximas estará, portanto, buscando o objeto do seu máximo respeito e, 

consequentemente, de sua dignidade.  

Porém, é fácil verificar que, quando houver uma relação entre dois 

homens ou mais, ambos terão suas máximas “colididas” ou “conflitadas” em algum 

momento da relação. E, tal fato, ficou claramente demonstrado como perpetuante no 

convívio social.  

Assim, estas máximas serão colididas quando os interesses forem 

iguais e, conflitadas quando forem opostos.  



 
 

Em ambos os casos destacados, a colisão e/ou o conflito, precisarão 

assegurar-se, ambas, em algum ponto. Neste caso, muitas ciências como a 

Econômica, já se ocuparam em estabelecer o conceito de maximização e ponto de 

equilíbrio. No Direito, a maximização e o ponto de equilíbrio serão buscados pela 

axiologia, ponderação, sopesamento e outros critérios mais. Porém, estes estudos 

podem ser objeto para um outro momento.  

Pretende-se demonstrar, enfim, que na administrando de todos esses 

métodos, conceitos e fundamentos, se percebe a mesma força que busca consolidar 

equilibradamente – através de tais mecanismos destacados – as vontades livres dos 

homens em suas máximas possíveis.  

Enquanto a maximização das consciências individuais não puderem 

ser niveladas - sendo isso tranquilamente assegurado por Durkheim (2007) - o 

Direito surge como uma “força magnetizadora de polos opostos” que afasta os 

excessos pertencentes aos pensamentos que infligem o acordo mútuo. 

De todo o exposto, se os homens obtiverem suas máximas liberdades 

respeitadas, serão dignos. E, a dignidade humana será, portanto, o gozo de suas 

liberdades máximas limitadas apenas pelo conflito e/ou pela colisão delas mesmas.  

Neste sentido, têm-se sedimentado nos ordenamentos jurídicos 

vigentes, os anseios pretendidos e já demonstrados pelo indivíduo enquanto pessoa. 

De lance, passa-se a uma breve exposição destes. 

 

 

2.1 DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

No decorrer do presente artigo verificou-se a pretensão de um fim para 

tantas arbitrariedades do homem contra o próprio homem.  

Na DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (1948) 

frisa-se: 

Artigo 1. 

Todas os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade. 

Artigo 2. 



 
 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição 

política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma 

pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem 

governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

Artigo 3. 

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo 4. 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Artigo 5. 

Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. 

 

 De igual modo, notou-se uma nova forma de se estabelecer as 

relações em sociedade onde a regra deixa de ser a única fonte do direito e 

emparelha-se com os princípios para o fortalecimento e cumprimento das normas. 

Assim, tem-se na Constituição Federal de 1998: 

 

TÍTULO I 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

(...) 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

(...) 

II - prevalência dos direitos humanos; 



 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei. Constituição Federal Brasileira de 1988 

 

Assim, com mesmo status, regra e princípios precisam convergir sob 

pena de nulidade ou inaplicabilidade dos diplomas legais. Pode-se dizer que, tais 

princípios adquiririam um caráter universal reafirmando o primeiro contrato 

trabalhado por Rousseau (1996). 

De um lado prova-se pela filosofia que direito existe por ser uma razão 

ou uma vontade propriamente livre e garantidora da dignidade humana que são as 

liberdades individuais maximizadas. Do outro, as regras estatuídas durante o 

processo histórico da humanidade demonstram a necessidade de respeito do 

homem para com seus semelhantes.  

Logo: 

 

Desse modo, do Estado Democrático de Direito parte um gigantesco 

principio a orientar todo o direito penal,  ue   o principio da di nidade 

humana, o qual serve de orientação para o legislador, no momento da 

elaboração da norma in abstracto, determinando a ele que se abstenha 

de descrever como delito condutas que não tenham conteúdo de crime. 

Assim, toda vez que  na descrição le al   ouver violação   di nidade 

humana, a norma ser   considerada inconstitucional. Capez (2011, p. 

155) 

 

E, assim, verifica-se nos ordenamentos jurídicos vigentes como 

mecanismos de atuação do Direito, leis escritas, normas e princípios que 

contemplam as liberdades do indivíduo e o seu direito à vida. 

Sendo o bastante para não se perder o foco do artigo, conclui-se que: a 

legalidade estatuída nos ordenamentos jurídicos está em busca de sedimentar os 

valores humanos como fontes irradiadoras dos demais direitos. O Direito força as 

normas e emana princípios, enquanto que, as leis exigem e forçam o cumprimento 

do Direito. Bastará agora, estreitar a relação entre Direito e dignidade humana.  



 
 

2.2 DO MÍNIMO DE DIGNIDADE HUMANA E DO EXTREITAMENTO DA 

RELAÇÃO ENTRE DIGNIDADE HUMANA E DIREITO 

 

Por analogia, se os homens pactuaram para gozarem das máximas de 

suas liberdades, obviamente, dispuseram do mínimo delas.   

No caso da manutenção de sua existência, o homem precisaria,  

obviamente, de alimento, de uma parceira para reprodução e de uma proteção 

contra os fenômenos naturais do tempo. Igualmente, precisava encontrar formas de 

curar suas feridas, de ferramentas para trabalhar na terra e coisas afins.  

Como diria Aristóteles (2012) e Platão (2012), o homem deve buscar 

uma cidade ideal que lhe assegure necessidades indisponíveis como: respeito, 

família, alimento, propriedade, saúde, educação, segurança e outras mais. 

Analogamente, na falta do ideal pretendido, deve-se “ao menos” ter o mínimo destas 

coisas para se ter um mínimo de dignidade humana.  

Do exposto, pode-se dizer que todas estas necessidades seriam aquilo 

que estaria implícito no contrato social, simplesmente, por serem consagradas e que 

de forma alguma estariam indispostas a negociação. 

Veja-se, então, que a dignidade da pessoa humana visa alcançar a 

máxima das vontades e liberdades individuais enquanto que o Direito mecaniza ou 

busca mecanizar um processo metodológico para alcançar o ponto de equilíbrio 

entre as relações sociais e suas necessidades. 

Assim, não há como tratar mais de direito e dignidade da pessoa 

humana separadamente. Ambos se contaminam durante toda a história bem como 

em todo o processo que visa equilibrar as relações e atender tais necessidades.  

Não há, portanto, que se cometer equívoco e considerá-los opostos. Ao 

contrário, estão nos pratos de uma balança cujo equilíbrio pretende evitar a guerra e 

o fim da espécie humana.  

Evidentemente, haverão sempre distorções provocadas ou 

equivocadas nos objetos das relações sociais. A dignidade humana e o Direito serão 

os limites mínimos e máximos, vinculados, para perpetuação da espécie humana. 

No intento de ter satisfeito as exigências acadêmicas orientadas pelo 

MsC Aziel Barcelo, professor da UNIDESC e ao qual se faz jus agradecimentos, 

passa-se agora as conclusões do artigo.  



 
 

CONCLUSÃO 

   

Conforme a orientação dos antigos e nos estudos bibliográficos 

constantes da história humana, a continuidade da espécie se dá com a relação entre 

homem e mulher. Os primeiros anseios do grupo seriam o alimento e a 

sobrevivência. Com as relações estendidas a outros clãs, a vulnerabilidade e as 

perdas sofridas com as guerras forçou-os a um acordo mútuo. A existência e a 

liberdade foram os objetos deste pacto. A essência da existência é a vida e a 

essência da liberdade é a garantia dela maximizada nas consciências individuais e 

no “pensar livre”  “ser livre”  “a ir livre” e “realizar-se livre”. 

O usufruir de todos esses modos “livres” representam a di nidade 

humana. Em seu estreito está o mínimo dessas liberdades, no seu amplo estão os 

objetivos primeiros e, consequentemente, a felicidade do indivíduo. Quanto mais 

livre em todos os seus modos, mais digno será o homem. O sufoco das parcelas 

individuais pactuadas ferem as relações humanas desde suas necessidades mais 

básicas até as últimas que são pretendidas.  

O Direito também pode ser definido como uma força que pretende e 

sempre pretendeu sustentar as liberdades máximas dos indivíduos e, portanto, a 

dignidade humana. 

A dignidade do homem é uma fonte irradiadora de todo o Direito. O 

equilíbrio e a equidade manifestam-se como necessários para o alcance da 

felicidade. Em toda a história, o Direito sempre fora tal ferramenta capaz de satisfaz 

adequadamente os desejos individuais. 

Enfim, Direito e dignidade da pessoa humana são as representações 

indissolúveis das vontades e liberdades individuais pretendidas em suas máximas, 

mas limitadas pelo equilíbrio entre as partes para manutenção do contrato social.  
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