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APRESENTAÇÃO 

Foi com muita honra e felicidade qu e recebi o convite de 
Henrique Pandim Barbosa Machado para elaborar a apresentação de 
seu mais novo trabalho intelectual, intitulado Por lima Constituição Gaia: 
a busca de 11m novo modelo constitucional para os animais não humallos e 
para a natureza, que constitui fruto de sua bem-sucedida dissertação de 
mestrado defendida no ano de 2015, na pue Goiás. 

O livro não é a primeira contribuição doutrinária de Henrique. 
Jovem pesquisador e dedicado jurista, o autor tem se destacado no 
campo do direito constitucional e da teoria do direito pelas incursões, 
sempre profundas, em temas relativos à teoria dos precedentes judi
ciais e à questão democrática do judicial review no Direito comparado. 

A presente obra, portanto, não nasce solitária: as concepções 
sobre epistemologia (ausência de neutralidade do conhecimento), 
Constituição (novo constitucionalismo latino-americano) e moralidade 
política (natureza como sujeito de direitos) integram um aparato con
ceitual construído a partir do estudo e da reflexão acerca de autores 
que fogem ao estrito campo do direito. Bem por isso, toda a construção 
ju rídica escora-se sobre uma concepção pós-cartesiana de homem, aten
ta ao fato de que a formação do self depende inexoravelmente não só 
de sistemas de afeição e afiliação culturais,! mas também, e sobretudo, 
de um meio ambiente fí sico e externo bem preservado. 

Isso conduz o autor a abandonar noções teóricas relacionadas 
ao antropocentrismo e a conferir especial ênfase àquilo que chama de 
"Constituição Gaia", nomenclatura que empresta de trabalho publicado 
pelo cientista James Lovelock acerca do comportamento orgânico do 
Planeta Terra. Nesse sentido, Henrique sustenta, com muita perspicácia 
e com argumentos convincentes, a condição "eminentemente ambienta
lista" da Constituição de 1988, documento que se funda em uma visão 
holística da natureza e, por conseguinte, eleva o meio ambiente a direito 
flllldamental a ser tutelado pelo Poder Público e pela coletividade como 
um tod o (art. 225 da CF) . 

No ponto, ganha especial relevo o papel que Henrique atribui 
ao Poder Judiciário - em especial ao Supremo Tribunal Federal e ao 
Superior Tribunal de Justiça - na defesa substantiva do meio ambiente, 
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seja por meio da aplicação de penalidades a infratores - de modo a de
sestimular novos ilícitos -, seja mediante a efetivação vanguardista de 
mudanças sociais e jurídicas derivadas da ideia de contramajoritarismo. 

Há, ainda, outro grande mérito na obra: o autor consegue realizar 
o devido vínculo lógico entre o estudo teórico constante das partes ini
ciais do livro e as implicações práticas defendidas na parte derradeira. 
O livro consegue demonstrar, de um lado, que as pesquisas conceituais, 
mais abstratas, são imprescindíveis para mais bem compreender a reali
dade efetiva, e, de outro, que mudanças de postura podem -e devem
ser propostas a partir de raciocínios bem informados e responsáveis. 

O leitor mais atento perceberá que os conceitos utilizados têm 
poder ao mesmo tempo explicativo e normativo: não só formam um 
todo coerente com os fundamentos utilizados em acórdãos, como o 
proferido no Recurso Especial n ll 1.115.916/MG, no qual o Superior 
Tribunal de justiça reconheceu a senciência dos animais, como também 
podem prestar-se como premissas para críticas de práticas sociais com
partilhadas e de decisões judiciais que não concedem o devido valor 
ao modelo de proteção ambiental presente na Constituição de 1988. 

Enfim, a obra de Henrique, escrita em linguagem clara e aces
sível, sem, todavia, nunca prejudicar a profundidade, lembra-nos da 
indagação feita, certa vez, por Henry Thoureau: "Qual a utilidade de 
uma bela casa se você não possui um planeta para suportá-Ia?". O fio 
condutor de todo o livro é a verdade, muitas vezes esquecida em razão 
de interesses políticos e econômicos escusos, de que o meio ambiente 
constitui condição de possibilidade para a própria vida, em suas mais 
variadas formas. Sua defesa, a rigor, precede debates sobre vida boa, 
estética, sistemas econômicos e riqueza . O que está em jogo não somos 
apenas nós, mas toda a complexa biosfera que nos circunda. Inclusive 
os filhos e netos que tanto amamos. 

Laurita Vaz 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça. 

I NTROD 

A dissertação que ora se inici 
pode ser considerado inusitad o, qu 
de sandices. O tema é realmen te pe' 
se apegam aos dogmas do movime 
antropocentrismo irrestrito, segund 
todo o universo. Contudo, como t 
Kamal, em palestra sobre Hamlet, dE 
possibilidade de ser sadio neste mUl 
gar, o planeta Terra está realmente ( 
degradação contínua e duradoura ( 
pela ação antrópica. 

A cura, ou ao menos o seu pc 
nas linhas que se seguem, na adoçã 
no esteio do novo movimento ror 
mas indo além dele, seja capaz de St 

implantados noOcid en te pelo mov1J 
mente hegemônicos nos países do (l 
natureza e os demais animais não h 
de direitos, emancipando-os dos dü 

Afinal, diferentemente do qt 
mudanças vistas pej a humanidade 
iniciaram em meras folhas de pape 
será diferente. 

Defende-se uma Constitui~ 
baseie-se em um décimo primeiro, 
prescrição: "Ame a natu reza da qual 
Gaia, reflete no campo jurídico o qtl 
pensa mento será exposto ao longo d 
defendeu no campo científico em SI! 

visão sobre a vida na Terra, publica 
1979, na qual o pesquisador aprese 
defendendo que o p laneta Terra a:m 
vivo responsável por garantir a exis 
partir daí, o nome Gaia, já utili.zadD 
se referir à deusa primo rdial 
sou a ser utilizado por d;ve ,"''' '~ 
de mundo. 


