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RESUMO

O presente trabalho trata do reconhecimento dos direitos intrínsecos de todos os seres que habitam e são acolhidos pelo planeta Terra, a partir 
da verificação de uma condição natural e necessária de interdependência entre estes seres, que tem como consequência o fato da interferência 
na condição da qualidade de vida e da própria vida de uns sobre os outros. Em termos de resolução de problemas humanos mais viscerais, como 
é o caso da fome; das mudanças climáticas; ou da escassez de água potável no mundo, acreditamos que esse "pano de fundo" passa a ter outra 
dimensão. O caos ambiental estabelecido na (e pela) sociedade atual torna urgente o estabelecimento de diálogo interdisciplinar com vistas a, ao 
mesmo tempo, realizar a solução mais concreta e eficiente possível e conquistar a adesão das diversas orientações epistemológicas. Nesse caso, é 
o direito em sentido estrito que se curva para que a ciência do direito, a partir da filosofia, para que o direito ultrapasse o dogmatismo e abra 
caminhos para o diálogo interdisciplinar. Desta forma, a tese aborda sob o manto da filosofia, as bases teóricas da biologia, da física quântica, da 
sociologia, da teologia e da psicologia; além de invocar os diversos ramos do direito correlacionados ao tema, o direito econômico, ambiental e 
especialmente os direitos humanos. Os direitos humanos, sob a perspectiva da Teoria de Sistemas Sociais Autopoiéticos e da 
transdisciplinaridade, é um meio privilegiado por sua característica multidimensional, que inclui todas as dimensões dos sistemas ditos parciais 
sociais, todos dotados de seus respectivos centros gravitacionais em torno da vida, e envolvidos pelo meio que rege a vida, e, assim, é capaz de 
articular, inclusive com os sistemas naturais, tudo aquilo que diga respeito à manutenção da vida planetária. Esse novo acoplamento estrutural, 
joga luz sobre um neojushumanismo, no qual novos saberes são produzidos como resultado das conversações entre os direitos humanos e os 
direitos universais da natureza, na regência da Lei Universal da Fraternidade. A conclusão é de que a humanidade precisa fazer o giro suficiente ao 
resgate de sua condição natural originária do amor poético e, assim, permear sua ações na ação de amar, tudo para que a adoção de mecanismos 
imunitários seja cada vez menor, até o momento em que possa a comunidade planetária restabelecer seus processos de cura naturais. O direito, 
com a adoção do mesmo vetor do amor, por meio da aplicação da Lei Universal da Fraternidade, inclusive na produção de jusrisprudência, pode 
suprir a negação do direito planetário à vida digna. Para tanto, defendemos que a perspectiva do direito deve sofrer o giro indispensável à 
admissão de uma visão jurídica não antropocêntrica. Políticas públicas que promovam a facilitação da retomada da harmonia biologicamente 
natural ao ser humano e aos demais componentes do sistema Terra, precisam ser adotadas, especialmente em relação ás políticas de educação. A 
legislação ambiental carece de profundas reformulações principiológicas com as alterações de lei correspondentes, para que o princípio de um 
direito intrínseco de todos os membros da comunidade Planetária à uma vida digna e o princípio de uma necessária convivência em harmonia 
entre os seres, seja elevado à condição de vetores do ordenamento jurídico, ao lado do princípio da dignidade da pessoa humana.
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