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RESUMO

Filósofos e pensadores de diferentes momentos históricos não conseguiram convergir sobre o significado da felicidade. A subjetivamente latente 
neste tema, dificulta alinhar os conceitos apesar de não haver dúvidas de que a felicidade é um objetivo individual e para o Estado um interesse 
coletivo. Na visão de Sócrates, o principal objetivo da Filosofia seria determinar o significado de “vida boa”, aquela mais feliz e a mais virtuosa, 
sendo o ‘bem soberano’ aquele que contém o máximo de felicidade e de virtude. Já Aristóteles alerta sobre a dificuldade em definir o que seria 
uma vida feliz, mas ressalta que a felicidade é um bem supremo que a existência humana deseja e persegue e que seria na busca da felicidade que 
se justificaria a boa ação humana, sendo os outros bens meios para atingir o bem maior. Outro ilustre representante da Filosofia grega, Epicuro, 
prega a ideia de que a dor deveria ser evitada e o prazer perseguido para se ter uma vida feliz. Avançando vários séculos, a felicidade à luz do 
utilitarismo, Jeremy Bentham uma boa sociedade seria aquele na qual seus cidadãos são felizes e, para isso, se faz necessário o bem estar da 
maioria da população, mesmo que alguns não atinjam à felicidade. Dando continuidade ao utilitarismo, Stuart Mills, a felicidade é a finalidade da 
vida, mas somente conseguiria ser alcançada se não fosse transformada em um objetivo direito. Por fim, John Rawls considera a felicidade como 
processo de vida, o qual se desenvolve no plano da racionalidade, gerando um comprometimento social na empreitada do ser que a persegue. 
Com isso, transportando a felicidade no contexto social, percebe-se que uma vida digna implicaria em uma vida feliz e, com isso, caberia ao 
Estado promover o bem estar de todos e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana. Não é à toa, que o direito à busca da felicidade, 
prescrito pela primeira vez na Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), se encontra positivado em algumas Constituições, como 
na França, Japão, Coreia do Sul, Butão e Nigéria. No Brasil, muito embora o direito a busca da felicidade não esteja explicitado no ordenamento 
jurídico, vem servindo de fundamento para decisões no Supremo Tribunal Federal  que o considera um princípio constitucional implícito, derivado 
da dignidade da pessoa humana. Um exemplo da utilização da teoria da felicidade pela Suprema Corte brasileiro foi a a ação direta de 
inconstitucionalidade que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar (ADI 2477). Desta forma, a premissa de que para se ter uma 
vida feliz prescinde de uma vida digna, é transportada para o campo da reparação civil e neste modelo vem sendo utilizada no direito norte-
americano, há três séculos, através do dano hedônico (loss of enjoyment of life) que objetiva compensar uma vítima que sofreu uma lesão grave 
ou morte, pela perda do gozo pela vida, ou seja, a perda da felicidade em viver. O exemplo de um jovem rapaz que fica paraplégico após ser 
alvejado por um tiro em um assalto, ilustra a delicada situação de alguém que possivelmente não poderá mais ter uma vida como antes e usufruir 
dos prazeres comuns a sua idade, como jogar futebol, ir a festa, ter relações sexuais, filhos, etc. Por certo, se faz imprescindível comprovar a 
perda da felicidade em viver, diante da subjetividade inerente ao que é ser feliz e diante da possibilidade de adaptação de cada um. Porém, 
analisando o conceito de dano hedônico sob a ótica da função da reparação civil de compensar de forma adequada e proporcional a vítima de um 
dano, tem-se que essa categoria de dano poderia ser construída no direito brasileiro de forma a proporcionar uma nova visão quanto a valoração 
do dano voltada a perda do gozo pela vida observando as derivações passadas e futuras geradas pelo evento, o que certamente beneficiaria a 
coletividade. Por fim, este resumo se trata de um trabalho de revisão bibliográfica e pesquisa documental, sendo a metodologia utilizada a 
dedutiva.
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