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RESUMO

O presente resumo busca estabelecer o conceito de felicidade e sua inserção e proteção no ordenamento jurídico brasileiro. O problema que se 
enfatizará é a subjetividade do conceito de felicidade e a necessidade de sua proteção para a efetividade do princípio da dignidade da pessoa 
humana, principalmente no que se aduz ao Direito de Família. A metodologia utilizada foi a análise de documentos históricos, como a declaração 
de independência dos Estados Unidos e a dos direitos do homem e a legislação pátria, realizando, ainda, uma comparação com diversas 
Constituições, sobretudo a brasileira de 88. O conceito de felicidade apresenta-se com um dos assuntos mais discutidos na humanidade. Não se 
pode falar, contudo, em um estudo da felicidade sem citar grandes filósofos como Platão, que a conceituou como sendo uma forma de descobrir 
a verdadeira virtude e praticá-la. Entretanto, em atenção a uma perspectiva atual e jurídica, inicia-se o estudo através da declaração de 
independência dos Estados Unidos. Esse documento, em sua maioria, foi proposto por Thomas Jefferson, o qual, em certo momento, rege sobre 
os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. A citada expressão “direito à felicidade” - apesar de não ter sido inserida na Constituição 
norte americana - apareceu, em meados do século XVIII,  nas constituições de diversos de seus estados–membros, como o da Virginia, Nova York 
e Ohio.  Ao dispor sobre felicidade, Jefferson referia-se a dois tipos distintos deste sentimento: a felicidade pública e a felicidade subjetiva. A 
primeira aduz que o cidadão, para ser feliz, deve representar seus direitos públicos como voto e principalmente à vida pública, uma vez que o 
Estado representa o direito coletivo. Então, a felicidade da coletividade traria a própria felicidade do Homem. Já o segundo conceito traz a ideia 
de felicidade subjetiva, ou seja, o que cada ser humano necessita para ser feliz, individualmente analisando. No Brasil, o constituinte de 88 não 
inseriu o termo felicidade de maneira expressa na Carta Magna, mas deixou, contudo, brechas sobre seu entendimento, ao trazer, por exemplo, 
um rol de direitos sociais, como uma forma de garantir uma subsistência digna a todos. Trouxe, ainda, o conceito de mínimo existencial, os 
deveres de cuidados dos pais aos filhos menores e dos filhos maiores aos pais necessitados (art.229, CF), dentre outros. Apesar de já haver 
projetos normativos para a inserção do direito à felicidade no ordenamento pátrio, nenhum foi aprovado no Congresso. O resultado que se chega, 
contudo, com as pesquisas desse resumo é que mesmo sem previsão legal expressa, a Suprema Corte tem decidido casos paradigmas citando, em 
muitos deles, o direito à felicidade como um princípio implícito no ordenamento jurídico brasileiro. A exemplo, tem-se o voto do então ministro 
Marco Aurélio, ao decidir um caso que se pleiteava a homologação de um divórcio estrangeiro, para que a autora pudesse casar-se novamente 
em terras brasileiras. Em sua decisão, citou o direito do homem à constante busca da felicidade, da realização como ser humano, passando pelo 
fenômeno da reconstrução familiar. Outros casos, como união homoafetiva, filiação sócio-afetiva e adoção por casais do mesmo sexo, também se 
basearam, ao falarem na dignidade humana, no direito implícito à felicidade individual. Conclui-se, então, que o direito à felicidade é um conceito 
amplo, subjetivo e que traz grandes implicações e responsabilidades ao Estado e seus agentes, que cada vez mais vem, através da jurisprudência, 
abordando – implícita e explicitamente – a existência deste direito como um longa manus do princípio da dignidade, a fim de se propiciar a 
efetividade e justiça nas decisões, principalmente no Direito das Famílias:  lugar de afeto e autodeterminação do indivíduo, quanto a seus 
relacionamentos mais íntimos. Não há como, neste ramo, desvincular o afeto à felicidade e o ordenamento precisa se adequar a essa realidade.
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