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RESUMO 
 

 

FALCÃO, Pablo R. de L Falcão. A CONSTRUÇÃO FORENSE DO BIODIREITO: 

Descrição retórico-analítica do processo de justificação pelo STF na ADIN 3.510-0 

f. (111). Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 

de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

 

Nessa tese, a filosofia jurídica é empregada como ferramenta de análise crítica da 

relação entre dogmática jurídica e práxis forense. Seu objeto é o discurso decisório, 

prolatado em sede de última instância recursal pelo Supremo Tribunal Federal, acerca 

do problema da definição do status jurídico do embrião humano criogenado há mais de 

três anos de sua produção artificial, quando este for avaliado no âmbito da 

bioengenharia como inviável para uso da técnica de fertilização assexuada, frente ao 

texto do art. 5º da Lei de Biossegurança. O estudo baseia-se na teoria aristotélica para 

descrever como estratégias retóricas e erísticas são empregadas pelos julgadores diante 

do processo de decisão judicial e na retórica analítica, enquanto metódica 

desestruturante, para testar a hipótese da gênese bioética do biodireito no Brasil e 

confirmar a hipótese concorrente, a da gênese forense do biodireito na pragmática 

decisória do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: 1. Filosofia. 2. Retórica. 3. Biodireito. 



ABSTRACT 
 

 

FALCÃO, Pablo R. de L Falcão. A CONSTRUÇÃO FORENSE DO BIODIREITO: 

Descrição retórico-analítica do processo de justificação pelo STF na ADI 3.510-0 f. 

(111). Doctoral Thesis (PhD of Law) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro 

de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.  

 

 

In this thesis, legal philosophy is employed as a tool for critical analysis of the 

relationship between legal dogmatics and forensic practice. Its object is the decision 

speech, rendered on the higher decisory instance by the Supreme Court, on the problem 

of defining the legal status of the human embryo generated more than three years of its 

artificial production, when it is evaluated in the context of bioengineering as infeasible 

to use the technique of asexual fertilization, in opposite the text of article 5 of the 

Biosecurity Act. The research is based on the aristotelian theory to describe how 

rhetorical and controversial strategies are employed by the judges before the process of 

judicial decision, and analytical rhetoric, as a deconstructive methodology, to test the 

hypothesis of the bioethics genesis of biolaw in Brazil and confirm the convergent 

hypothesis of the forensic genesis of biolaw in pragmatic decisions of the Supreme 

Court. 
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A CONSTRUÇÃO FORENSE DO BIODIREITO: descrição retórico-

analítica do processo de justificação pelo STF na ADIN 3.510-0 

 

INTRODUÇÃO: Aristóteles como base teórica para a análise jurídica 

da problemática biotecnológica no Brasil contemporâneo 

1. Objeto e objetivo da tese 

Essa tese tem por objeto o discurso decisório, prolatado em sede de última 

instância recursal pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o problema da definição do 

status jurídico do embrião humano criogenado há mais de três anos de sua produção 

artificial, quando este for avaliado no âmbito da bioengenharia como inviável para uso 

da técnica de fertilização assexuada, frente ao texto do art. 5º da Lei de Biossegurança. 

Os objetivos da mesma são os seguintes:  

a) precisar os significantes e significados empregados no discurso do STJ com o 

auxílio da teoria aristotélica, em especial os das espécies discursivas da ciência e da 

retórica, descrevendo problemas linguísticos que são enfrentados pelos juristas; 

b) descrever, segundo a teoria aristotélica, as características da relação entre o 

discurso informativo produzido por profissionais da área de saúde (bioética) e o 

discurso decisório produzido por profissionais da área do direito (biodireito), enquanto 

conhecimento verdadeiro ou verossímil (ponto de vista gnosiológico) e enquanto 

produto retórico ou erístico (ponto de vista axiológico); 

c) empreender uma investigação retórico-analítica acerca da influência das 

estratégias metodológicas formuladas por dois dos sete ministros do STF sobre seus 

respectivos métodos decisórios para descrever as razões de sua eficácia ou ineficácia 

persuasiva no enfrentamento da lide em questão. 
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O empreendimento proposto encontra justificação, em um primeiro sentido, na 

medida em que é função da Jusfilosofia cumprir o papel de meta-discurso da relação 

entre a dogmática jurídica e a prática forense. E em um segundo sentido, quando 

objetiva libertá-la do âmbito restrito e subserviente à dogmática jurídica que a 

epistemologia juspositivista moderna a relegou, cumprindo a função gnosiológica que 

lhe parece mais condizente, ou seja, funcionando como uma instância meta-dogmática 

evita a falta de reflexão da dogmática sobre sua própria produção. 

 

2. Metodologia e estrutura empregadas na investigação 

Metodologicamente buscaremos descrever como o processo de decisão das lides 

biotecnológicas forjam a expressão “biodireito” em seu próprio ambiente linguístico em 

decorrência da referência a determinadas fontes segundo suas próprias necessidades. 

Para isso, faremos uso conjunto da teoria aristotélica e da retórica, como metódica 

desestruturante, enquanto ferramentas analíticas da prática acima mencionada. 

Quanto a sua estrutura, a pesquisa ocorrerá em três fases, condizentes com cada um 

dos três objetivos descritos, quais sejam: 

Primeira fase: apresentação do objeto que motivou a ADIN 3.510-0; 

Segunda fase: investigação da relação entre discurso bioético e discurso biojurídico 

propagada pela doutrina biojurídica no Brasil; 

Terceira fase: análise retórica sobre a relação entre estratégia e ação discursivas 

em dois dos votos produzidos por ministros do STF na ação investigada. 

Cada uma delas será composta de subdivisões em capítulos e esses em 

subtópicos inerentes ao grau de complexidade de cada uma dos problemas enfrentados 

por cada uma dessas respectivas subdivisões, como especificaremos a seguir. 
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3. Uma proposta de meta-análise filosófica no âmbito discursivo das 

lides biotecnológicas 

 O primeiro pressuposto da tese aqui apresentada é que a preocupação 

jusfilosófica com o processo de significação da expressão “biodireito” é inafastável da 

preocupação estratégica da dogmática jurídica com o emprego da mesma expressão 

enquanto método de ação discursiva na prática decisória forense. 

 O segundo pressuposto é que o emprego da teoria aristotélica pode nos ajudar a 

definir o âmbito discursivo do processo de decisão aqui analisado e precisar suas 

características enquanto conhecimento ou opinião, demonstração ou persuasão, 

veracidade ou verossimilhança. 

 O terceiro pressuposto é que a teoria aristotélica é eficaz em distinguir 

eticamente os argumentos empregados no discurso judicial como sendo ou retóricos 

(positivo em sentido ético) ou erísticos (negativo em sentido ético). Pode tal taxonomia 

ser empregada estrategicamente por juristas dogmáticos como ferramenta para enfrentar 

estrategicamente as dificuldades de legitimidade da prática decisória no contexto social 

contemporâneo. 
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4. Ferramenta de análise e contexto dos dados coletáveis 

4.1. Sobre método, metodologia e metódica
1
 

No âmbito da retórica estratégica, os juristas tendem a pensar a expressão 

“biodireito” como sendo um manancial de topoi que serviria de fonte para o processo de 

justificação das escolhas de significação que constituem a base de seus discursos de 

decisão. Sendo assim, fazer referência aos mesmos diminuiria estrategicamente os 

riscos de contestação por ilegitimidade do contexto social que sofrerá os efeitos de tais 

escolhas. Tal postura toma o biodireito como algo existente ao qual deve o julgador 

fazer referência ao justificar suas escolhas de decisão. 

A metódica analítica aqui empreendida, ao desconstruir ações materiais de 

significação da expressão biodireito e descrever influencias das estratégias 

metodológicas sobre tais ações, pretende desvelar o que resta oculto: 

a) Que os processos de significação da expressão “biodireito” variam 

pragmaticamente de acordo com o ambiente discursivo de cada ação judicial; 

b) Que a decisão que fixa seu significado como um entre tantos outros possíveis 

ocorre em razão de uma retórica estratégica que vence suas concorrentes em 

cada contexto específico de decisão; 

c) Que nesses ambientes discursivos nem há regramento pleno, que faça do jurista 

um mero expositor do significado já existente na lei, nem liberdade plena, que 

faça do mesmo um legislador de segunda ordem, capaz de significar sem 

                                                           
1
 “A retórica material é a maneira pela qual os seres humanos efetivamente se comunicam [...] essa 

dimensão material corresponde aqui ao método; a retórica prática ou estratégica [...] trata-se de uma 

prática que pode ser ensinada a partir de experiências, observações e reflexões [...] é literalmente uma 

metodologia (teoria dos métodos) da retórica material e a retórica analítica procura ter uma visão 

descritiva e abstrair-se de preferências axiológicas [...] constitui uma metódica [...] analisa a relação entre 

como se processa a linguagem humana e como as pessoas acumulam experiências e desenvolvem 

estratégias para utilizá-la de modo mais eficiente”. ADEODATO, João Maurício. A retórica 

constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo. São 

Paulo: Saraiva, 2009. p.32-39. 
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referência a nenhum ponto de partida; mas tão somente ambientes discursivos 

que permitem a construção não só das significações, mas também dos próprios 

processos que as criam, condicionando e sendo condicionados no embate entre 

retóricas estratégicas concorrentes; 

Em suma, em decorrência das características específicas de cada contexto 

discursivo, os processos de significação podem positivar a expressão “biodireito” de 

maneiras variadas. A proposta de ser uma filosofia aplicada, como aqui ela foi 

empregada, é a de que a mesma trata tão somente de um dos modos possíveis de o 

jurista perceber fenômenos de seu interesse. Evita-se assim lançar juízo de valor sobre 

essa ou outras formas de percepção, já que a complexidade fenomênica do jurídico 

percebida nas ações de juristas analíticos, estratégicos e práticos aparenta comportar tal 

pluralidade de olhares e de falas deles resultantes. 

 Mais uma vez, diante desse contexto plural e contingente, a postura tolerante 

perante a multiplicidade e a postura humilde perante a mutabilidade, aparenta ser 

impostas aos juristas contemporâneos
2
 e essa tese inclina-se nesse sentido. 

4.2. Sobre o deslocamento na coleta de dados: da principiologia 

doutrinal à decidibilidade judicial 

Onde buscam os juristas as fontes para justificar suas decisões frente aos 

problemas biotecnológicos juridicamente relevantes? O discurso tradicional prega que 

os princípios da bioética (da autonomia, da beneficência e da justiça) são as bases 

referenciais dos princípios do biodireito
3
. Essa pesquisa parte da hipótese de que tal 

postura estratégica busca ocultar que os princípios não são postos previamente ao 

processo de justificação da decisão judicial, eles são, assim como os fatos relevantes 

                                                           
2
 No mesmo sentido já trabalhávamos em nosso FALCÃO, Pablo R. de L. Deformidade Fetal Grave e 

STF: entre as retóricas da vida e da dignidade. Recife: EDUFEP, 2010. 
3
 No item 3.1 reuniremos transcrições de manuais brasileiros de biodireito para testar essa hipótese. 
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que formam a lide judicial, relatos retoricamente construídos dentro desse mesmo 

processo. Sendo assim, constituem no momento presente do discurso catálogos 

possíveis de lugares comuns, sempre articulados estrategicamente por dada metodologia 

estratégia, visando certos métodos materiais de ação discursiva que miram à decisão 

judicial concreta como tantos outros a eles rivais. A desconstrução do processo de 

justificação das decisões pró e contra a pretensão de inconstitucionalidade contida na 

ADIN 3.510-0 objetiva por fim demonstrar como mais de uma significação para a 

expressão “biodireito” são retoricamente construídas segundo as fontes que cada um dos 

Ministros do STF fez estrategicamente referência no campo metodológico de suas 

estratégias retóricas
4
. Assim, esse empreendimento precisa, para se materializar, da 

prévia demarcação de sua ferramenta de análise, denominada de metódica da 

desconstrução retórico-analítica, e para isso buscará suporte teórico no seu primeiro 

sistematizador, o grego Aristóteles de Estagira, para, a partir desse modelo, apresentar 

uma proposta contemporânea para uso jurídico
5
. 

PRIMEIRA FASE: do âmbito discursivo da ADIN 3.510-0 e de seu 

respectivo objeto 

CAPÍTULO 1. PROBLEMAS DISCURSIVOS SOB ANÁLISE 

RETÓRICA: precisando significados 

1.1. O discurso observado trata de conhecimento ou de opinião? 

Em sentido aristotélico, a expressão “ciência” remete a uma ação argumentativo-

dedutiva que faz uso do procedimento denominado síntese - o qual “serve para 

demonstrar validamente uma determinada tese - correspondendo à demonstração no 

                                                           
4
 Esse será o cerne dessa investigação contido no Capítulo 5 e seu modelo constituirá a tese que é nossa 

contribuição para os demais pesquisadores do Biodireito no Brasil. 
5
 “A filosofia de Aristóteles é um sistema [...] porque estamos na presença [...] de um conjunto que possui 

uma unidade sua e [...] trata-se [...] de uma unidade dinâmica que [...] não impede o levantamento [...] dos 

pedaços particulares [...] mas simplesmente põe algumas condições para sua utilização. BERTI, Enrico. 

Aristóteles para o Século XX. São Paulo: Loyola, 1997. p.320. 
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sentido próprio”
6
. Essa demonstração não é criativa, já que apenas se limita no seu 

término a explicitar o que já estava desde o seu início implícito nas premissas das quais 

fez uso
7
. 

Tal característica decorre da condição de que suas proposições (sujeito e 

predicado) não são convertíveis uma na outra, exigindo assim que o procedimento 

denominado síntese apenas possa percorrer sua cadeia dedutiva em um único sentido, 

ou seja, do início para o fim, implicando a possibilidade de se chegar a uma conclusão 

verdadeira, mesmo que se parta de uma premissa falsa. Isso ocorre, pois sendo qualquer 

uma das premissas falsas, existe sempre a possibilidade de a conclusão ser verdadeira 

ou ser falsa, inexistindo em Aristóteles um critério que rompa com essa probabilidade e 

nos leve a certeza.  

Explicando de outra forma, tal possibilidade de deduzir uma conclusão 

verdadeira de uma premissa falsa ocorre, já que os nexos entre suas proposições (sujeito 

e predicado) não são sempre necessários em função de a síntese ser um procedimento 

que se realiza diante de realidades contingentes, já que aristotelicamente não se pode 

conhecer aquilo que não é e tudo o que muda pode, em algum momento, não ser. 

Nesse sentido, para o estagirita, temos conhecimento de algo apenas quando 

compreendemos de forma evidente que esse algo é o que é ou quando seus opostos são 

impossíveis; em todos os outros casos, contudo, temos apenas opinião
8
. 

                                                           
6
 BERTI, Enrico. Novos estudos aristotélicos I: epistemologia, lógica e dialética. São Paulo: Loyola, 

2010. p.268. 
7
 Trata-se de uma tautologia ou demonstração circular “que se reduz a afirmar que, se uma coisa é, ela é” 

– pois ao tomarmos – “três proposições A, B e C, se B se segue de A, necessariamente, e C, de B, então, 

de A segue-se, necessariamente, C”. PEREIRA, Oswaldo Porchat. Ciência e Dialética em Aristóteles. 

São Paulo: UNESP, 2001. p.134. 
8
 Já que “a ciência, além da correção do procedimento formal, implica a verdade do conteúdo das 

premissas”, ou seja, pelo procedimento correto do raciocínio garantimos que seu oposto é impossível e 

pela verdade do conteúdo das premissas que uma coisa é o que é. REALE, Giovanni. Aristóteles. São 

Paulo: Loyola, 1994. p.153. 
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Por consequência “temos o direito de questionar a veracidade das premissas se 

negarmos a veracidade da conclusão”, já que “sabemos apenas que uma das premissas 

ou que ambas são falsas, mas não sabemos qual é o caso”
9
, estando aqui a razão da 

continuidade da investigação humana na seara do conhecimento. 

 Em suma, a racionalidade científica faz uso da demonstração
10

 que é um 

silogismo científico e por meio dela se tem ciência das causas, o que nos leva a um 

novo problema que devemos enfrentar. 

 

1.2. A racionalidade jurídica faz uso da demonstração e tem assim 

ciência das causas do que é? 

 Aristóteles negou ao direito o uso da demonstração, entendida enquanto 

silogismo científico, negando assim a possibilidade jurídica de se ter ciência do que é
11

.  

O estagirita remeteu ao discurso forense o uso de outra espécie de dedução que 

não a demonstração, essa espécie de dedução, tomada em sentido impróprio ou não 

científico, especificamente jurídica é o silogismo retórico, chamado por ele de 

entimema
12

. 

                                                           
9
 ADLER, Mortimer J. Aristóteles para todos: uma introdução simples ao pensamento complexo. São 

Paulo: É realizações, 2010. p.152. 
10

 Em Aristóteles, “A teoria dos topoi está ligada à das premissas – que são quatro – prova, exemplo, 

verossímil e sinal. De cada destas deriva um tipo diferente de raciocínio: da prova deriva o raciocínio 

apodítico; do exemplo, o raciocínio indutivo; do verossímil, o raciocínio anapodítico; e do sinal, 

aquilo que é [...] assilogístico, pois é apenas um raciocínio aparente” e, sendo assim, a demonstração é 

sempre de premissas primeiras e verdadeiras. CASTRO Jr., Torquato. Aristóteles e a retórica do saber 

jurídico. São Paulo: Noeses, 2011. p.17. 
11

 Para o estagirita, a dedução é passível de uso jurídico em sentido retórico por meio do entimema que é 

o seu específico silogismo e visa persuadir, já que nunca tem ciência do que é. 
12

 “é o meio técnico da dialética transposto para a retórica [...] formal ou logicamente imperfeito – pois – 

suas conclusões não decorrem necessariamente de suas premissas [...] mas são pragmaticamente úteis se o 

objetivo é persuadir”. ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática 

jurídica. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.333. 
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O entimema é uma espécie de dedução que toma como pontos de partida 

premissas verossímeis (por endoxa), aquelas que aparentam ser verdadeiras para um 

dado auditório, já que o fim que é visado nesse contexto discursivo é a persuasão
13

. 

Tal estado de coisas pressupõe que seu contexto de uso seja o deliberativo 

(assembleia ou tribunal), aquele onde se trata de coisas que podem ser ou não ser por 

diversos modos, pois só se debate sobre aquela espécie de coisas que não o são 

necessariamente e que, em razão disso, constituem problemas de comportamento 

prático. Para esse estudo, o contexto de uso deliberativo tratado será o forense. 

Se os problemas práticos que são objetos do silogismo retórico são do tipo 

contingente, podendo ser ou não ser por diversos modos, já que não o são 

necessariamente, logo inferimos que esse tipo de procedimento, típico do direito, é 

capaz apenas de persuadir, o auditório do tribunal, da verossimilhança ou aparente 

verdade de suas conclusões
14

 e não de conhecer o que é ao demonstrar sua veracidade, 

como é capaz, em sentido aristotélico, a ciência
15

.  

Contudo, a opinião, que não possui o status de conhecimento evidente, pode se 

diferenciar, segundo Aristóteles, do mero senso comum, angariando para si o status de 

conhecimento não evidente ou probabilístico, pela força do ethos da maioria dos 

homens, da maioria dos especialistas ou dos sábios. 

                                                           
13

 “O entimema deverá consistir de poucas proposições [...], pois caso qualquer dessas proposições seja 

um fato familiar [...] os ouvintes a acrescentarão por conta própria Ex: para dizer que Dório venceu uma 

competição cujo prêmio era uma coroa, basta dizer: “ele venceu os jogos olímpicos” sem acrescentar que 

“nos jogos olímpicos o prêmio era uma coroa”, fato que todos já sabem”. ARISTÓTELES. Retórica. São 

Paulo: Rideel, 2007. p.26. 
14

 “A persuasão se especifica de duas formas: a demonstrativa, ligada à força do raciocínio e a 

psicagógica, ligada ao ethos do orador e ao pathos do auditório”. CASTRO Jr., Torquato. Aristóteles e a 

retórica do saber jurídico. São Paulo: Noeses, 2011. p.18. 
15

 “Um tipo de raciocínio que Aristóteles chamou de hipotético”, esse é o raciocínio típico do contexto 

discursivo deliberativo forense, ou seja, o raciocínio típico dos juristas. ADLER, Mortimer J. Aristóteles 

para todos: uma introdução simples ao pensamento complexo. São Paulo: É realizações, 2010. p.152. 
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 Tal reflexão sobre o que se discute e que é nosso fenômeno de interesse é 

suficiente para descrever que o discurso sob nossa análise possui o status opinativo-

probabilístico e, sendo assim, detém importância gnosiológica
16

. Mesmo assim, tal 

assertiva nos trás outro problema: 

1.3. Há uma única espécie de discurso opinativo? 

Tem-se de questionar se o discursivo opinativo é de uma só espécie e, não 

sendo, apontar qual seria a espécie típica do discurso que nos interessa pesquisar.  

Pois bem, Aristóteles trata de duas espécies de discursos opinativos:  

a) O discurso indutivo da dialética que parte diaporeticamente das endoxa sobre os 

individuais para alcançar as generalizações universais (das ciências 

matemáticas) ou particulares (das ciências não matemáticas), permitindo o uso 

do raciocínio silogístico nos discursos peculiares de cada uma dessas ciências
17

; 

b) O discurso da retórica que busca persuadir certo auditório da razoabilidade de 

dada opinião por meio do raciocínio indutivo/exemplificativo ou do raciocínio 

dedutivo/entimemático
18

. 

A observação das características de nosso discurso referente aponta para sua 

classificação como discurso retórico, diferenciando assim do discurso dialético, na 

medida em que sua finalidade é a de persuadir o auditório e não o de chegar aos 

                                                           
16

 Já que, para ele, coisas diferentes se conhecem de maneiras diferentes, configurando-se como outras 

vias de apreensão da realidade. CASTRO Jr., Torquato. Aristóteles e a retórica do saber jurídico. São 

Paulo: Noeses, 2011. p.24. 
17

 “O argumento dialético é ou um raciocínio (dedutivo), que parte de universais para singulares de modo 

a ser mais efetivo junto aos contraditores da dialética, ou uma comprovação (indutiva), que parte de 

singulares a universais, sendo assim mais crível e acessível à maioria”.  BITTAR, Eduardo C. B. Curso 

de filosofia aristotélica: leitura e interpretação do pensamento aristotélico. São Paulo: Manole, 2003. p. 

297. 
18

 “Chamo entimema o silogismo retórico, chamo exemplo, a indução retórica”.  REALE, Giovanni. 

Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1994. p.169. 
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princípios gerais ou particulares das ciências, matemáticas ou não. Isso nos leva a mais 

um problema que devemos enfrentar: 

 

1.4. Se o direito tem capacidade distinta daquela inerente à ciência, 

como os juristas fazem uso eficaz da expressão “ciência” nos processos 

de justificação de suas decisões? 

Aristóteles responderia tal questionamento opondo verdade à aparência. Nesse 

sentido, enquanto as premissas empregadas na demonstração científica são verdadeiras, 

as premissas empregadas na persuasão retórica são apenas verossímeis. Isso indica que 

o uso jurídico da expressão ciência só pode ocorrer com o significado de aparência de 

verdade
19

.  

Saber como Aristóteles opõe a verdade a sua aparência passa a ser o ponto 

central da sequencia de nosso raciocínio, nos levando a mais um questionamento, o da 

necessária distinção entre veracidade e validade, comumente confundidas – com ou sem 

consciência - no trato jurídico da linguagem, em especial no contexto da modernidade. 

1.5. As estratégias argumentativas do discurso judicial objetivam a 

veracidade ou a validade de suas justificações? 

 Para Aristóteles, se tão somente o conhecimento é imediato, sendo a opinião 

mediata, a veracidade se refere ao primeiro e a validade à segunda. Na medida em que o 

conhecimento só é conhecimento se, em razão de possuí-lo, o orador enuncia 

verdadeiramente algo sobre algo, a opinião probabilística resulta da enunciação válida 

                                                           
19

 “A virada retórica nos dias atuais assume a retórica como um sistema de análise – e – a retórica não se 

ocupa apenas do que é persuasivo, mas também do que parece sê-lo”. ADEODATO, João Maurício. 

Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.332 e 333. 
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de algo sobre algo segundo o apoio da maioria dos homens, da maioria dos especialistas 

ou dos sábios
20

. 

 Seguindo a mesma linha de raciocínio, a veracidade se refere às premissas do 

silogismo científico (demonstrativo) e a validade à inferência indutiva (feita a partir do 

exemplo) ou à inferência dedutiva (feita a partir do entimema), ambas persuasivas. Isso 

ocorre em Aristóteles porque só se pode inferir uma conclusão verdadeira quando antes 

de enunciá-la afirma-se a veracidade das premissas, ou seja, toda conclusão desse tipo 

extrai seu status de veracidade das premissas verdadeiras que a originou
21

.  

Sendo assim, toda afirmação prévia e necessária da veracidade das premissas é 

uma afirmação a partir dos princípios primeiros que são indemonstráveis, ou seja, são 

tomados dogmaticamente como verdadeiros
22

; já toda inferência da veracidade da 

conclusão é inferência dedutiva que pode ser silogisticamente demonstrada, sendo sua 

veracidade dependente da aceitação indemonstrável da veracidade das premissas que a 

origina
23

. 

 Disso se extrai que a “veracidade em ato” da conclusão já existia como 

“veracidade em potência” nas premissas, o que isola o raciocínio científico em uma 

tautologia discursiva que se diferencia do raciocínio retórico que é de tipo aberto, já que 

esse faz uso dos endoxa enquanto lugares comuns coletivamente compartilhados pela 

maioria dos homens, dos especialistas ou dos sábios.  

                                                           
20

 “O sinal de veracidade é adquirido por meio da coerência de uma proposição com a maior parte dos 

endoxa”.  BERTI, Enrico. Novos estudos aristotélicos I: epistemologia, lógica e dialética. São Paulo: 

Loyola, 2010. p.321. 
21

 “O silogismo é demonstração quando procede de premissas verdadeiras e primárias ou tais que 

tenhamos extraído o nosso conhecimento original delas através de premissas primárias e verdadeiras”. 

ARISTÓTELES. Órganon. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2010.p.347. 
22

 “Pois se as premissas se derivassem sempre de outras, ao infinito, não se teria nenhuma ciência”. 

BERTI, Enrico. As razões de Aristóteles. 2ª ed. São Paulo: Loyola, 2002. p.6. 
23

 “Aquilo que [...] se demonstra são as propriedades universais e necessárias – a partir dos – princípios 

próprios que são aquilo a partir do que se deduz”. BERTI, Enrico. Op.Cit. p.7. 
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E é por desenvolver um raciocínio sobre o senso comum que o discurso retórico 

não trata da veracidade, mas apenas da validade casuística de suas opiniões. Sendo o 

nosso discurso objeto retórico, deve ser percebido como tratando de validade e não de 

veracidade.  

Resta saber como se faz uso persuasivo de opiniões no contexto do discurso 

forense, pois disso depende a delimitação do discurso que iremos analisar, o que nos 

coloca diante do problema da possibilidade ou não do intercâmbio entre conhecimento e 

opinião e os seus respectivos status de veracidade e de validade. 

1.6. É possível transferir a veracidade científica para o contexto 

discursivo da validade jurídica? 

 Aristóteles é enfático ao teorizar que para se conhecer ou opinar sobre algo se 

deve antes definir qual é o discurso apropriado
24

. Como visto, o discurso que descreve 

conhecimento verdadeiro sobre seu objeto de investigação é o discurso científico, já o 

discurso que prescreve opinião válida sobre seu objeto de investigação é o discurso 

retórico. 

 Sendo assim, se pretendermos intercambiar a veracidade do conhecimento 

científico com a validade da opinião retórica estaremos desrespeitando os contextos 

discursivos, somente nos quais é possível falar de conhecimento verdadeiro e de opinião 

válida. Contudo, se tomarmos a linguagem como um instrumento humano capaz de ser 

empregado de forma estratégica (metodologia) e não só analítica (metódica), podemos 

                                                           
24

 Tal preocupação é exposta por Aristóteles nos Tópicos onde a análise semântica passa a ser um 

instrumento de sua arte dialética. Nesse discurso, a distinção entre os diversos significados de uma mesma 

palavra passa a ser o cerne de sua análise da linguagem. ARISTÓTELES. Órganon: Tópicos. 2ª ed. São 

Paulo: Edipro, 2010. Livro I, XIII, 20, p.361. 
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perceber na prática forense o emprego material (método) desse intercâmbio de status 

discursivo (verdade/validade) enquanto metáfora
25

. 

 Esse emprego estratégico da validade retórica como se fosse verdade científica 

pode ocorrer também como engodo, recebendo a denominação de erístico. Nele o retor 

sabe que o intercâmbio surge tão somente como uma suposição de que o status de 

validade da sua opinião angariaria mais força persuasiva se e somente se tivesse o status 

de veracidade do conhecimento científico, força essa que aristotelicamente não possui; 

contudo, o retor ao ocultar a função metafórica do emprego de tal intercâmbio e noticiar 

a função probatória do mesmo, engana seu auditório referente, persuadindo-o pelo erro 

de tomar opinião válida por conhecimento verdadeiro
26

. 

 Tal impressão se deve a uma percepção da distinção do emprego da sofística 

com três distintos objetivos: 

a) Sofística oratória – ocupada com a estrutura e a estética do discurso, sendo, do 

ponto de vista ético, neutro; 

b) Sofística retórica – ocupada com o encontro dos argumentos mais persuasivos a 

serem utilizados em um debate sobre determinado problema, sendo do ponto de 

vista ético, positivo. 

c) Sofística erística – ocupada com o encontro de qualquer argumento persuasivo a 

ser utilizado em um debate sobre determinado problema, sendo do ponto de vista 

ético, negativo. 

                                                           
25

 “A metáfora expõe pressuposições comuns que identificam um padrão de similitude entre o 

literalmente referido e o metaforicamente intencionado”. CASTRO Jr., Torquato. A pragmática das 

nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente. São Paulo: Noeses, 2009. p.75. 
26

 O que torna um homem “sofista” não é sua faculdade, mas seu propósito moral [...] na retórica, o termo 

“retórico” pode descrever ou o saber da arte do orador – sua faculdade – ou seu propósito moral. 

ARISTÓTELES. Retórica. São Paulo: Rideel, 2007. p.23. 



27 

 

Essa distinção afasta Aristóteles de Platão, pois o segundo toma a sofística - do 

ponto de vista discursivo - como opinião, opondo-a ao conhecimento proporcionado 

apenas pela filosofia, e do posto de vista ético como erística, não distinguindo a mesma 

da técnica oratória e da arte retórica como faz o estagirita
27

. 

Sendo assim, o discurso que nos serve de objeto de análise tem a pretensão de 

intercâmbio entre os status de veracidade e de validade, o que, em sentido aristotélico 

pode se dá com significado apenas metafórico, deslocando a acepção de veracidade da 

expressão “conhecimento” para a da expressão “opinião”
28

.  

Se esse deslocamento é empregado com consciência de sua função metafórica, 

tanto pelo retor quanto pelo auditório, temos um uso retórico que é positivo em sentido 

ético; mas se a consciência é só do retor e não é compartilhada pelo auditório, temos um 

uso erístico que é negativo em sentido ético, como visto alhures.  

Ora, se o discurso justificativo do STF na ADIN 3.510-0 ocorreu sem a 

possibilidade de compartilhamento dos topoi com o auditório, já que se decidiu em sede 

de última instância recursal, isso implica, segundo a gramática aristotélica, a descrição  
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 “Como na Metafísica, a sofística constitui uma arma importante da qual Aristóteles sabe fazer uso 

contra Platão [...] ela fornece, sobretudo, o modelo de um consenso capaz de servir de antídoto à 

aquiescência que o cidadão platônico deve dar à hierarquia fixista que estrutura organicamente a 

república. O plêithos politôn, que define a cidade de Aristóteles permite aproveitar, sem reduzir, todas as 

diferenças entre os cidadãos”. CASSIN, Barbara. Aristóteles e o lógos: contos da fenomenologia comum. 

São Paulo: Loyola, 1999. p.47. 
28

 Pois “a metáfora é – em sentido retórico – o tropos da semelhança, e seu efeito sobre a compreensão é 

sempre, de certa forma, estético” o que permite seu uso em uma linguagem pouco formalizada como 

aquela empregada pelos juristas. CASTRO Jr. Torquato. A pragmática das nulidades e a teoria do ato 

jurídico inexistente: reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 

2009. p.69. 
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de um uso erístico da expressão “ciência”, cabendo à retórica analítica descrever como 

se dá esse tipo de emprego, verbalizando o que nele restou oculto
29

.  

O estagirita qualificou eticamente esse processo de silêncios das razões quando o 

jurista fizer uso do entimema, merecendo assim o nome de retórico, já que seu 

procedimento é dedutivo e nele a ocultação de umas das premissas ou mesmo da 

conclusão se dá por concessão do auditório de que a mesma - sendo formada por topoi 

compartilháveis - não necessita de uma maior atenção por parte de quem os utiliza 

argumentativamente; e qualificou como antiético esse processo de silêncios das razões 

quando o jurista fizer uso do erisma, merecendo assim o nome de erísta, já que seu 

procedimento é aparentemente dedutivo, pois nele a ocultação de uma das premissas ou 

mesmo da conclusão se dá por meio de uma artimanha para com o auditório que é 

levado a tomar por topoi compartilháveis aqueles que apenas aparentam sê-lo, mas não 

o são
30

. 

Tem-se assim, por conclusão, como o recurso à teoria de Aristóteles pode ajudar 

o jurista a compreender as particularidades de seu contexto discursivo tratando do 

objeto de suas preocupações. 

 

 

                                                           
29

 Há, contudo, a possibilidade de contra-argumentar tal crítica remetendo-nos para a ideia de auditório 

universal. Mas não se pode negar que se trata de um emprego estratégico que implica um deslocamento 

metafórico, já que o controle sobre esse auditório é pressuposto pelo retor e encontra-se sobre seu 

controle já que o mesmo não passa de uma idealização. Como nas críticas de Aarnio, Alexy e 

Gianformaggio reunidas por Atienza que termina com a máxima deste: “como conclusão [...] o auditório 

universal perelmaniano é [...] apenas uma intuição feliz”. ATIENZA, Manuel. As razões do direito: 

teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2002. p.114-116. 
30

 BERTI, Enrico. Novos estudos aristotélicos I: epistemologia, lógica e dialética. São Paulo: Loyola, 

2010. p.358 a 362. 
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CAPÍTULO 2. Aproximação retórica dos discursos analisados: a 

ADIN 3.510-0, seu contexto discursivo e os votos de dois de seus 

Ministros 

2.1. Caracterizando o contexto de produção do discurso analisado e 

definindo alguns de seus conceitos relevantes 

O Brasil é um país peculiar e tal peculiaridade resulta em paradoxos que o torna 

complexo para qualquer análise acadêmica.  Localizado à margem do centro moderno e 

desenvolvido do ocidente, o contexto brasileiro reúne características de pré-

modernidade (subdesenvolvimento), de modernidade (tecnicismo) e de 

contemporaneidade (ambientalismo) e dessa forma dificulta a tentativa de recorte que 

objetiva perceber seu peculiar fenômeno jurídico
31

. 

 Vamos utilizar alguns conceitos como apoio para tentar descrever, tal como nos 

aparece, algumas características do que aqui nominamos como sendo o direito no Brasil 

contemporâneo e assim delimitar academicamente nosso contexto de ação. 

 O primeiro deles será o conceito de democracia, tomado aqui no sentido da 

dimensão simbólica da política estatal brasileira, formalmente apresentada enquanto 

alicerçada e limitada por suas próprias regras jurídicas positivadas, no sentido liberal 

clássico de limitação do poder pelo próprio poder
32

. Ou seja, com esse sentido a 

democracia cumpriria a função simbólica de um imaginário social que reúne e regra os 

âmbitos de atividades políticas públicas e privadas e o direito positivado garantiria esse 

                                                           
31

 Sobre essas particularidades do contexto jurídico brasileiro e de sua práxis jurídica, ver.
 
ADEODATO, 

João Maurício e DA MAIA, Alexandre (Coord.) Dogmática jurídica e direito subdesenvolvido: uma 

pesquisa pioneira sobre peculiaridades do direito brasileiro. 
 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

 

32
 “Mas a democratização progressiva e a necessidade de adaptar as medidas do Estado às condições 

econômicas, que se modificam constantemente, tornam cada vez mais importantes às tarefas legislativas e 

de planejamento do Estado, ao lado de sua atividade jurisdicional tradicional”. Fleiner-GERSTER, 

Thomas. Teoria geral e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p.48. 
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ideário de previsibilidade e segurança do ideal democrático no imaginário social de seus 

destinatários33. 

 Tal visão de mundo implica que o direito recebeu uma específica “função 

social”
34

 na modernidade: a de ocultar retoricamente, com um manto de pretensa 

objetividade, sua faceta subjetiva. Todavia, essa função necessita de um contexto 

histórico adequado aos fins pretendidos pelo regramento jurídico, tanto quanto à sua 

origem legislativa, quanto a sua origem judicial ou administrativa, o que implica em 

uma idealizada sociedade do consenso. 

 Como o direito não pode ser retirado do contexto histórico e humano do qual 

emerge, tais pretensões ideais de objetividade e previsibilidade não são alcançadas e o 

que se descreve empiricamente é uma sociedade do dissenso, a qual imprime - nessa tal 

representação do direito - matizes de subjetividade e imprevisibilidade
35

. 

  

 

                                                           
33

 “um imaginário social baseado na ficção de um Estado e de uma sociedade transparentes, harmônicos e 

íntegros, graças às regras do jogo que o direito consagra e preserva”. WARAT, Luis Alberto. Introdução 

Geral ao Direito: III – o direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: Sérgio Antônio 

Fabris Editor, 1997. p.98. 
34

 “Nas sociedades desenvolvidas e complexas, o sistema jurídico constitui-se como um sistema 

diferenciado [...] como se o direito atuasse sobre a realidade, mas sem cogitar das consequências de sua 

atuação”. FERRAZ Jr. Tércio Sampaio Ferraz. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e 

dominação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.253. 
35

 “Essa dimensão, sem precedentes, do risco e do perigo desgastou a credibilidade da confiança 

proporcionada pelo Estado – como também – evidenciou as limitações estruturais dos mecanismos 

jurídicos usados pelo Estado para os gerir”. SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão 

indolente: contra o desperdício da experiência. 5ª ed. São Paulo: Cortês, 2005. p.181. 
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No contexto democrático contemporâneo, seja do centro ou da periferia, a tensão entre a 

tradição e a vanguarda é constante e o poder judiciário se apresenta sobrecarregado, 

tanto quando se volta para a defesa do passado, quanto para a defesa do futuro
36

. 

 A condenação do direito a essa sobrecarga é nesse sentido uma condenação 

democrática à moda de Sísifo, pois de um lado, deve apresentar-se como legalizado 

(estável), e de outro, deve realizar-se como casuístico (instável), ou seja, sempre rola a 

pedra ao cume ideal da montanha para continuamente vê-la retornar a sua base real. 

Sem a retórica, utilizada aqui para manusear persuasivamente as válvulas de calibração 

do sistema normativo estatal, essa mudança de padrão não seria tão funcional
37

. 

Nesse contexto, a retórica analítica aqui empreendida objetiva descrever tais 

regularidades na prática da teoria do biodireito brasileiro, denunciando o quanto as 

fronteiras do labor forense são mais miragens do que paisagens, sendo essa sua 

contribuição acadêmica
38

. 

O segundo será o conceito de Estado de direito, tomado aqui em seu sentido 

moderno, onde pretensiosamente o poder político estaria limitado pelo próprio poder 

político segundo regras jurídico-procedimentais popularmente legitimadas. 
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 “Em grupos sociais nos quais torna-se difícil encontrar consenso sobre problemas dos mais pueris do 

cotidiano [...] o direito sofre uma sobrecarga de demandas com as quais a dogmática jurídica moderna não 

consegue lidar plenamente, daí os distúrbios jurídicos constitucionais” IN: ADEODATO, João Maurício. 

A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito 

positivo. São Paulo: Saraiva, 2009. p.2. 
37

 “Nossa hipótese é que os sistemas normativos jurídicos são constituídos primariamente por normas que 

guardam entre si relações de validade reguladas por regras de calibração [...] que permitem um câmbio 

momentâneo de padrão de funcionamento em troca de sua manutenção”. FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. 

Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.192 e 

194. 
38

 Tanto miragem quanto paisagem sendo construções linguísticas são trabalhadas retoricamente com 

objetivos pragmáticos, em especial no direito tão preocupado com a decisão de lides judiciais. Não há 

aqui nenhuma crença ontológica no uso do termo paisagem, a dicotomia serve apenas para tratar da 

consciência meta-dogmática dessa investigação dos riscos de uma auto-dogmatização no emprego do 

termo citado. 
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 Há pretensa segurança pela previsibilidade das ações do poder político 

previamente procedimentalizadas pelo direito positivo, já que as referidas expressões 

“seguro” e “previsível” são retoricamente trabalhadas no âmbito discursivo 

probabilístico do “como se”, fazendo-se com que a possibilidade do seu “não ser” seja 

minimizada pela possibilidade do seu “ser”39.  

No âmbito discursivo dos juristas, estratégias doutrinais e ações forenses buscam 

articular esses significantes e significados em uma espécie funcional de coerência que 

eles flexibilizam segundo o interesse da esperada decisão da lide em questão, afastando-

se ou aproximando-se retoricamente dos anseios do seu auditório referente e, seus 

efeitos, nesse sentido, não devem ser empiricamente desprezados, posto que eles 

aparecem como sendo tudo o que podemos denominar, enquanto juristas, de nossa arte 

profissional
40

. 

Esse é o arsenal de lugares comuns (topoi) compartilhado por uma comunidade 

de falantes que se reconhecem e são reconhecidos como sendo profissionais do direito; 

a sua profissão estará justificada na medida de sua competência para articulá-los 

retoricamente no sentido da decisão das lides processualizadas, sendo esse o fim 

socialmente esperando pelos usuários da função judicial. A retórica analítica nesse 

                                                           
39

 Isso é importante na retórica judiciária já que o jurista trata de forma peculiar os significantes e 

significados que constituem seu discurso, distanciando-se ou aproximando-se estrategicamente do 

discurso social comum, já que “importa que – os procedimentos argumentativos – sejam adequados a 

garantir a possibilidade de disputa em torno de certos estados de coisas futuros ou presentes, que se 

possam querer preservar”. CASTRO Jr. Torquato. A pragmática das nulidades e a teoria do ato 

jurídico inexistente: reflexões sobre metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 

2009. p.21. 
40

 Por isso, Ferraz Jr. trata o fenômeno jurídico dividindo-o em três teorias: da norma, da interpretação e 

da decisão, justificando que “a sistematicidade [...] conduziu o jurista a cuidar apenas das relações lógico-

formais dos fenômenos jurídicos, deixando de lado o seu conteúdo empírico e axiológico”. FERRAZ Jr. 

Tércio Sampaio. A ciência do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1980. p.13. 



33 

 

exercício acadêmico será desconstrutiva e descritiva dessas peculiaridades discursivas 

com seus respectivos efeitos sociais
41

. 

 O último é o conceito de pragmática forense, ambiente discursivo onde as 

estratégias da doutrina guiam as práticas judiciais e que se tornam objeto para uma 

desconstrução meta-retórica de seus peculiares e localizados lances de ação. Não se 

pretende aqui, em sentido analítico, propor meta-narrativas universalizáveis, seja para o 

âmbito estratégico ou ativo do discursar jurídico, trata-se apenas de uma micro-narrativa 

que não perde de vista que seu distanciamento metódico não lhe retira sua característica 

retórica e que pode vir a ser, em outro momento, desconstruída como discurso objeto 

por outro meta-olhar nele interessado. Por isso é um movimento consciente do seu agir, 

tanto em sentido desconstrutivo, como em sentido auto-reflexivo
42

.     

Concluindo, nesse paradoxo produzido pela modernidade, encontra-se o 

fenômeno discursivo contemporâneo a ser desconstruído retoricamente por essa 

investigação. Trata-se de uma peculiar lide judicial resultante da prática das técnicas 

biotecnológicas nos estágios iniciais do fenômeno vital humano: embriões. Suas 

peculiaridades são: a suspensão artificial do desenvolvimento embrionário por técnica 

de criogenia cumulada com sua inutilidade para terapias reprodutivas por decurso de 

prazo legal e a sua utilidade para técnicas de coleta de células tronco implicando na 
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 Sobre uma dogmática construtiva, ver. MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. 2ª ed. 

ver. atual. e ampl. São Paulo: Rt, 2009. 
42

 “A hermenêutica da epistemologia – é – crítica e sociológica porque privilegia [...] a reflexão sobre a 

verdade social da ciência moderna como meio de questionar um conceito de verdade científica demasiado 

estreito”, em especial, se posto pela Dogmática jurídica. SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a 

uma ciência pós-moderna. 4ª ed. Rio de janeiro: Graal, 1989. p.45.  
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respectiva destruição embrionária (ADIN 3.510-0), que o STF trata sobre a referência 

teórica da dicotomia constitucionalidade/inconstitucionalidade
43

. 

Dois textos serão tomados como repositórios de dados analisáveis, um deles 

tendo sido voto vencido e outro, voto vencedor; ambos representam as estratégias 

retóricas de dois dos Ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. A apresentação 

dos resultados dessa análise é o objetivo desta pesquisa acadêmica. 

2.2. Do uso retórico das fontes escolhidas por dois dos Ministros do 

STF envolvidos no julgamento do interesse em foco 

 Umas das temáticas mais importantes da teoria dogmática do ordenamento é a 

teoria das fontes, dela depende o respeito ao dogma da unidade do sistema. 

Retoricamente tal temática é tratada pelo método da Tópica que trata dos lugares 

comuns argumentativos empregados discursivamente
44

. 

 Nessa investigação, a análise possibilitará identificar e quantificar os catálogos 

de topoi empregados pelos Ministros em seus votos, e assim provar ou refutar a hipótese 

doutrinária de que o biodireito advém da bioética
45

. 

 Essa contribuição é importante na medida em que ataca o senso comum teórico e 

visa uma construção teórica mais atenta aos ditames da gnosiologia. O primeiro é 

negativo por não ser auto-reflexivo, privilegiando a dimensão normativa e 

desconsiderando as dimensões fática e valorativa do fenômeno jurídico; a segunda é 

importante por ampliar as possibilidades restritas da epistemologia moderna que tornou 
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 Site do STF: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2299631. 

Acesso em: 07/01/12. 
44

 A teoria das fontes é temática interna da Teoria do Ordenamento e visa garantir a unidade sistêmica 

desse. Para maiores informações, ver BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. São Paulo: 

Edipro, 2011. p.51-59. 
45

 Faremos uso de análises qualitativas e quantitativas para tornar mais didática a apresentação da coleta 

dos dados colhidos nos discursos do STF objeto dessa investigação. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2299631
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a filosofia do direito subordinada aos ditames da dogmática jurídica, impedindo a auto-

reflexividade supra mencionada. 

SEGUNDA FASE: da relação entre discurso bioético e discurso 

biojurídico 

CAPÍTULO 3. Hipóteses da origem da expressão “biodireito” no 

Brasil 

Nesse primeiro tópico abordaremos a proposta teórica do biodireito, ou seja, que 

essa expressão tem por significado a ideia de ser ela o resultado da relação existente 

entre a bioética e o direito. Interessa para essa investigação, em especial, descrever se, 

dentre os conceitos teóricos reunidos aqui, pode-se falar em unidade ou se há diferenças 

que mereçam ser destacadas. Parte-se do pressuposto de que o resultado da análise pode 

servir de contraponto à pressuposta relação teórica entre bioética e direito como gênese 

do biodireito. 

 Os critérios usados para a escolha das fontes serão os seguintes: 

a) Que as obras sejam manuais de biodireito ou tratem da relação entre bioética e 

biodireito; 

b) Que sejam posteriores ao período de vigência da Constituição Federal de 1988; 

c) Que estivessem à disposição dos Ministros do STF no momento da construção 

de seus votos em 29/05/2008
46

. 

Com o emprego dos critérios supra mencionados, podemos enfrentar os 

problemas inerentes ao tema proposto. 
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 Segundo o acompanhamento processual realizado no site do STF no endereço eletrônico: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2299631. Acesso em: 

07/01/2012. 
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 Em seguida, testaremos as duas hipóteses aqui propostas: 

a) Hipótese da gênese bioética do biodireito; 

b) Hipótese da gênese forense do biodireito. 

A primeira análise será efetuada nesse capítulo, a segunda, no capítulo 

subsequente em decorrência dos volumes e complexidades distintos entre as duas etapas 

analíticas. 

 

3.1. Primeira hipótese testada: a expressão “biodireito” surge de sua 

relação com a bioética 

 As fontes pesquisadas, em formato livro, foram as seguintes: 

Bioética é definida como o estudo sistemático das dimensões morais das 

ciências da vida e do cuidado com a saúde e sua finalidade é questionar os 

valores para fornecer ao direito orientações, revelando-lhe quando um valor 

humano deverá ser normatizado pelo direito
47

. 

 

 Como podemos observar, as orientações jurídicas decorrem da bioética que tem 

por função estudar sistematicamente as dimensões morais das ciências da vida. Em 

sequência, temos: 

Amparando-se nas reflexões da bioética, cabe ao direito pensar tanto nas 

normas quanto nos critérios de decisão sobre as inovações da biotecnologia. 

A inspiração que lhe advém da bioética reside, sobretudo nos princípios que 

esta sugere no tocante à finalidade e ao sentido da vida humana e no que 

tange aos fundamentos das obrigações e dos deveres sociais
48

. 

  

Note-se que essa fonte explicita que o biodireito é inspirado pela bioética por 

meio dos princípios que essa última sugere ao tratar do sentido e da finalidade da vida 

humana e das obrigações e deveres sociais. 

                                                           
47 ROBERTI, Maura. Biodireito: novos desafios. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2007. p.62. 
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 SAUWEN, Regina Fiuza HRYNIEWICZ, Severo. O direito in vitro: da bioética ao biodireito. 2ª ed. 

.Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p.47. 
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Observe-se que o fenômeno vital objeto das preocupações é tão somente o 

humano, o que limita as intenções do atual paradigma ambiental que norteia os estudos 

e práticas jurídicas contemporâneas no Brasil. 

Aquele ramo do saber jurídico, didaticamente autônomo, que tem por área do 

conhecimento o conjunto das proposições jurídicas atinentes, imediata ou 

mediatamente, à vida, desde o momento em que surge um novo ser até o 

derradeiro momento em que não há mais vida, envolvendo, também, aquelas 

que têm por escopo delimitar o uso das novas tecnologias biomédicas
49

. 

 

 Aqui o biodireito é tratado como um ramo jurídico “didaticamente autônomo”, 

reunindo um conjunto de proposições jurídicas que trata do fenômeno vital humano e 

tendo por objetivo delimitar o uso das novas tecnologias biomédicas. 

 Chamamos a atenção para o fato de que esse recorte temático não se ambienta 

no contexto ambientalista de nossa atual Constituição Federal, para a qual o fenômeno 

vital é holístico, superando a dimensão humana e atingindo todas as demais espécies 

animais e vegetais, além dos minerais e gases que formam o nosso frágil e 

imprescindível ecossistema planetário, mesmo se tratando de uma edição posterior à 

vigência do texto constitucional. 

A bioética procura formular princípios gerais, que pudessem servir como 

“mandatos de otimização” [...] esses não traduzem regras jurídicas, mas 

princípios [...] que, no processo de criação de normas de biodireito e da sua 

aplicação, possamos contar com elementos heurísticos que se constituem em 

instrumentos de regulação, quando e onde não se encontrem respostas no 

direito positivo para os problemas levantados pela ciência e pela tecnologia
50

. 

 

 Essa fonte busca dogmatizar a influência dos princípios bioéticos traduzindo os 

mesmos para uma gramática comum aos juristas, conhecida como “teoria da 

argumentação”, empregando um conceito de Robert Alexy acerca dos princípios 

jurídicos enquanto “mandatos de otimização”, o que garante maior margem de manobra 

retórica por parte dos julgadores, mormente em situações de lacunas legislativas quanto 

                                                           
49

 SOARES, André Marcelo M. PIÑERO, Walter Esteves Bioética e Biodireito: uma introdução. São 

Paulo: Loyola, 2002. p.74. 
50

 BARBOZA, Heloisa Helena e BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Temas de biodireito. São Paulo: 

Renovar, 2001.p.45. 
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as balizas para tratamento de problemas suscitados pela ciência e tecnologia. O que não 

muda é a suposta crença na gênese bioética do biodireito. 

O valor da pessoa humana que informa todo o ordenamento estende-se [...] a 

todos os seres humanos, sejam nascidos, ou desenvolvendo-se no útero, ou 

mantidos em laboratório, e o reconhecimento desse valor dita os limites 

jurídicos para as atividades biomédicas
51

. 

 

 Essa fonte busca compatibilizar a noção de que o biodireito, após influência da 

bioética, volta-se para ela no sentido de limitar juridicamente suas atividades, agora 

tendo o valor constitucional da dignidade da pessoa humana como norte. Contudo, 

como já descrito nessa análise, o fenômeno vital tutelado ainda é tido como exclusivo 

dos seres humanos, o que o aparta do paradigma ambiental citado no texto da própria 

Carta Magna. 

Como o direito não pode furtar-se aos desafios levantados pela biomedicina, 

surge [...] o biodireito, estudo jurídico que, tomando por fontes imediatas a 

bioética e a biogenética, teria a vida por objeto principal
52

. 

 

 

 Note-se que essa fonte repete a tese da gênese bioética do biodireito e, como as 

demais, trata à vida como seu objeto. Como a expressão “vida” é citada de forma 

genérica, tomamos a mesma no sentido das demais fontes, vida unicamente humana 

como forma juridicamente tutelada. 

 A bioética examina as possibilidades e as respostas morais para os 

questionamentos, cabendo ao direito, quando for o caso, a sua tradução em 

normas jurídicas, por serem estas gerais e de obrigatório cumprimento (p.9). 

 

 Nessa fonte, a tese da gênese bioética do biodireito se mantém, o que é relevante 

apontar é a preocupação em demonstrar a maior eficácia das normas jurídicas diante das 
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 BARBOZA, Heloisa Helena e BARRETO, Vicente de Paulo (Org.). Novos temas de biodireito. São 

Paulo: Renovar, 2003.p.94. 
52 DINIS, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001.p.8. 
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normas morais por serem aquelas “gerais e de obrigatório cumprimento” conforme o 

entendimento da autora
53

. 

O biodireito pode ser definido como o novo ramo do estudo jurídico, 

resultado do encontro entre a bioética e o direito [...] estudando as relações 

jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos conectados à medicina e a 

biotecnologia
54

. 

 

 Mesmo sendo uma fonte bem mais recente, a mesma insiste na tese da gênese 

bioética do biodireito e na preocupação do fortalecimento da tutela dos regramentos 

morais pelos regramentos jurídicos. 

O biodireito, como esfera de regulação do comportamento humano em 

relação às questões da vida, tenta regular essas novas atividades surgidas com 

a tecnologia e proteger alguns direitos tidos como fundamentais, como a 

vida
55

. 

 

 Embora a expressão “vida” não esteja especificada como eminentemente 

humana, na fonte pesquisada não encontramos indícios de que a chamada “esfera de 

regulação do comportamento humano em relação às questões da vida” enquanto 

preocupação do biodireito vá além da mesma. 

As questões decorrentes do desenvolvimento da biotecnologia e da 

biomedicina envolvem respostas específicas multi e interdisciplinares, e o 

biodireito está sendo desenvolvido como uma solução viável, pronta a 

restabelecer o equilíbrio perdido, utilizando-se não só de seus princípios mais 

elementares, como também buscado soluções mais práticas junto a outras 

áreas do conhecimento como [...] a própria biomedicina
56

. 

 

 

 Embora a ênfase na tese da gênese bioética do biodireito seja mantida também 

aqui, essa fonte trás duas referências interessantes ao biodireito, a de que o mesmo ainda 

“está sendo desenvolvido” e a de que por meio dele os juristas buscam “soluções mais 

práticas junto a outras áreas do conhecimento”. Essa condição inacabada aproxima essa 
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2006.p.9. 
54 MALUF, Adriana C. do R. F. da Bus. Curso de bioética e biodireito. São Paulo: Atlas, 2010.p.16. 
55 GARCIA, Maria (Coord.). Biodireito constitucional: questões atuais. Rio de Janeiro: Elsevier, 
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56 MEIRELLES, Jussara M. Leal de (Coord.). Biodireito em discussão. Curitiba: Juruá, 2007.p.33. 
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fonte de nossa segunda hipótese testada por essa tese, embora a ênfase inicial a 

enquadre como partidária da primeira hipótese aqui analisada. 

Os novos problemas impostos pela revolução tecnológica implicam a 

necessidade de limites éticos e jurídicos a serem discutidos sob o rótulo da 

bioética ou do biodireito – esse último – parte da reflexão dos conceitos e dos 

sentidos a serem atribuídos à vida e à morte
57

. 

 

 

 Tal fonte, como as demais, fixa à temática objeto do biodireito (vida) no âmbito 

de preocupações civilistas ao empregar a frase “parte da reflexão dos conceitos e dos 

sentidos a serem atribuídos à vida e à morte”. Não há referência ao paradigma 

constitucional ambiental. Mais uma vez, os problemas éticos ficam por conta da 

orientação das normas bioéticas e os problemas jurídicos das normas biojurídicas. 

A bioética dominou a esfera do direito como pano de fundo de debates de 

situações controversas, porém [...] é o momento de [...] desvincular o direito 

da bioética [...] usada para fazer prevalecer o entendimento religioso ou o 

laico
58

. 

 

 Essa origem merece destaque. O autor demonstra em seu discurso perceber a 

necessidade de desvinculação com a tese da gênese bioética do biodireito, embora 

admita sua existência. Ele critica o emprego retórico das opiniões bioéticas no sentido 

de “fazer prevalecer o entendimento religioso ou o laico” nos debates acerca dos limites 

das práticas biotecnológicas. Embora não seja a mais recente das fontes analisadas, ela 

demonstra uma postura mais próxima da crítica dessa tese de que é necessário testar as 

hipóteses da gênese do biodireito no Brasil para poder descrever como o mesmo vem 

sendo originado. 

 

 

 

                                                           
57 CORRÊA, Elídia A. de Andrade. Biodireito e dignidade da pessoa humana. Curitiba: Juruá, 

2006.p.74 e 50. 
58 NAMBA, Edson Tetsuzo. Manual de bioética e biodireito. São Paulo: Atlas, 2009. 
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3.1.1. Resumo da análise da primeira hipótese testada 

 Dos doze livros pesquisados extraímos os seguintes dados. A tese da gênese 

bioética do biodireito é confirmada em 92% das fontes analisadas. Como se pôde 

verificar, apenas Namba (8%) apontou a necessidade de desvincular o biodireito da 

bioética, todos os demais autores sustentam a tese de que o biodireito advém da 

bioética, em especial de seus princípios gerais como afirmaram Barbosa/Barreto e 

Meirelles.  

3.1.2. Análise crítica da primeira hipótese testada  

Pontuamos que nenhuma das fontes pesquisadas demonstra estar contextualizada 

no paradigma ambiental postulado pela Constituição Federal de 1988; a preocupação de 

todos os autores é reduzida ao fenômeno vital humano, em especial no espaço que 

compreende o intervalo entre o nascimento e a morte. 

Ora, se assim o é, muitas questões juridicamente relevantes ficariam de fora da 

abordagem biojurídica, a saber: tutela da vida animal não humana e vegetal, além da 

proteção jurídica a atmosfera e aos recursos hídricos, típicas do paradigma ambiental 

constitucional. 

Outra questão relevante que podemos destacar é a ambientação cronológica no 

presente; todas as fontes não se dão conta de que o texto constitucional aborda questões 

ambientais como direitos das futuras gerações, o que desloca para o futuro o âmbito de 

incidência de suas normas protetivas. 

Essas denúncias demonstram como uma análise do senso comum teórico dos 

juristas pode apontar problemas que costumeiramente passam despercebidos quando a 

dogmática jurídica é construída sem voltar-se criticamente sobre si mesma. Esse papel 

crítico, típico da jusfilosofia, é aqui empregado. 
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 Sendo assim, o resultado dessa análise será nossa hipótese de trabalho a ser 

confirmada ou refutada na análise dos votos do STF na ADIN 3.510-0, já que duas teses 

sendo contrapostas pelo método diaporético, quando uma for refutada, a outra será 

automaticamente confirmada e, como a hipótese da doutrina de que o biodireito surge 

da relação com a bioética foi refutada, nossa hipótese de que o biodireito surge da 

pragmática decisória do STF sobre lides biotecnológicas resta confirmada. 

 Contudo, para testar a ferramenta de análise aqui postulada, a conjunção da 

teoria aristotélica com a retórica analítica, vamos submeter ao escrutínio crítico os votos 

de dois dos ministros do Supremo Tribunal Federal para testar a segunda hipótese aqui 

levantada, o que se fará no próximo capítulo.  

 

3.2. Segunda hipótese testada: a expressão “biodireito” surge do 

processo de decisão judicial das lides biotecnológicas no STF 

Nesse tópico apresentaremos nossa proposta, ou seja, a de tratar a expressão 

biodireito como objeto de um processo de significação que, antes de se voltar para ação 

da doutrina jurídica, se constitui na tarefa diuturna da prática forense.  

Delimitamos o campo de ação, em primeiro lugar, ao âmbito decisório do 

Supremo Tribunal federal, e, em segundo lugar, quando o STF toma por fenômeno de 

análise decisória as lides processuais motivadas por temáticas de biotecnologia. 

Aqui o discurso objeto será a decisão proferida sobre a lide da ADIN 3.510-0, 

dividiremos o mesmo entre o voto proferido pelo Ministro Relator e o voto proferido 

pelo Ministro Presidente segundo o critério da diferença de abordagem, o que pode nos 

fornecer dados interessantes quanto à relação entre retórica estratégica e retórica 
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material segundo a análise da retórica analítica. Esse será o conteúdo da terceira fase da 

investigação que se segue. 

 

TERCEIRA FASE: da análise retórica de dois dos votos da ADIN 

3.510-0 

CAPÍTULO 4. Do uso da ferramenta de meta-análise do fenômeno 

jurídico-decisório aqui proposta 

4.1. Apresentação da ferramenta de meta-análise e seus pressupostos 

 O contexto temático de interesse é o status jurídico do fenômeno vital humano 

em suas fases iniciais. A temática central, os embriões congelados por mais de três anos 

e não utilizados em processo de reprodução assistida (ADIN 3.510-0)
59

. A metodologia 

empregada segue às tendências desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa do qual participa 

o autor, a arte retórica dos juristas, empregada aqui com um viés analítico, sem abrir 

mão de sua inserção nos pressupostos filosóficos do humanismo, do historicismo e do 

humanismo que lhes são decorrência
60

. 

Com a retórica, não se perspectiva nem as estratégias teóricas, nem as ações 

materiais dos juristas como verdadeiras ou certas, mas tão somente como úteis ao 

propósito teleológico do fenômeno jurídico que é o de construir a decisão para a lide 

social processualizada
61

. 

                                                           
59

 Nossos estudos sobre a ADPF 54 foram realizados durante o curso de mestrado (2005-2007) e 

resultaram em nosso primeiro livro FALCÃO, Pablo R. de L. Deformidade Fetal Grave e STF: entre as 

retóricas da vida e da dignidade. Recife: EDUFEP, 2010. 
60

 Ver ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 

outros fundamentos éticos do direito positivo. São Paulo: Saraiva, 2009. p.15-45. 
61

 “O discurso tecnológico pende [...] para o decisório – ele – nos fornece os traços de uma racionalidade 

eminentemente retórica”. FERRAZ Jr. Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1997. p.173. 
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 A noção de utilidade aqui empregada mostra-se contextualizada e, nesse sentido, 

é tomada como fazendo parte da história, variando na contingência dos interesses e 

possibilidades humanas, partilhando assim de um ceticismo moderado que lhe é 

decorrente
62

. 

 Todavia, ter a consciência, no âmbito analítico da retórica, de que tanto as 

estratégias teóricas quanto às ações materiais dos juristas são úteis e não verdadeiras ou 

certas, não desobriga o investigador de descrever que nos âmbitos estratégico e material, 

os juristas agem, no mínimo, “como se” suas ações fossem verdadeiras ou certas
63

. 

 Trata-se de uma aparência de como esse “como se” retoricamente construído e 

metaforicamente sustentado como um “sendo”, tanto pode ser conscientemente dirigida 

pelo jurista ao seu auditório de referência (dogmatizando sem dogmatizar-se), como 

pode persuadir a si mesmo que a miragem que constrói é a própria paisagem que passa a 

vislumbrar (dogmatizando, dogmatizando-se)
64

. 

Aqui descrevemos como a contribuição retórico-analítica ora empreendida pode 

ser interessante para os juristas, é a de alertar para os riscos de autopersuação discursiva, 

além do já esperado efeito persuasivo que constitui sua tradicional arte. Como a 

persuasão é algo usual na linguagem, o retórico simplesmente a admite, sem qualificá-la 

ou desqualificá-la de antemão. 

                                                           
62

 PEREIRA, Oswaldo Porchat. O ceticismo empírico dos gregos In: I curso livre de humanidades. 

DVD. Nº 352. São Paulo: Abril.  
63

 “O saber jurídico aposta na racionalidade para conseguir poder [...] as chamadas ciências jurídicas 

aparecem, assim, como um conjunto de técnicas de fazer crer com as quais se consegue produzir a 

linguagem oficial do direito que se integra com significados tranquilizadores”. WARAT, Luis Alberto. 

Introdução Geral ao Direito: III – o direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris Editor, 1997. p.58. 
64

 “Se [...] induzido pela própria maneira de se apresentarem os problemas, passa-se espontaneamente à 

tentativa de descobrir qual resposta será a correta, se a negativa ou a positiva, e já se terá esquecido a 

preliminar acerca da confiabilidade das próprias perguntas [...] esse é seu poder de encanto”.  CASTRO 

Jr. Torquato. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente: reflexões sobre 

metáforas e paradoxos da dogmática privatista. São Paulo: Noeses, 2009. p.9. 
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O fenômeno jurídico é descrito aqui na complexa interação de duas dimensões 

constitutivas, interação essa que produz seu discurso decisório, e na complexa interação 

dessas com o contexto social que recebe os efeitos desse discurso e que, de variadas 

formas, também envia efeitos sobre o mesmo. 

 Essa perspectiva vincula a presente pesquisa ao paradigma lingüístico-

pragmático da filosofia contemporânea ao buscar descrever o discurso decisório no 

direito como constitutivo dessa realidade linguisticamente partilhada, focando, em 

particular, as estratégias metodológicas de sua argumentação/justificação e seus 

correspondentes métodos materiais de ação discursiva
65

. 

4.1.1. O lógos enquanto face negativa do ceticismo: o que nos aparece é 

que não há evidência de algo extralinguístico por trás dos significantes 

e seus significados  

O ceticismo não é oferecido de forma a priori ao investigador como a trilha 

diante da qual se apresenta àquele que precisa seguir adiante, ele é antes o efeito da 

própria investigação que não cessa perante os dogmas da ontologia jusnaturalista ou do 

formalismo positivista, é o caminho que surge quando o caminhante se põe a 

caminhar66. Nesse sentido, não escolhemos previamente desconstruir discursos jurídicos 

decisórios, esse viés surgiu quando a construção dos discursos jurídicos decisórios nos 

apareceu como uma mera pretensão ontológica (pré-moderna) ou formalista (moderna), 

descontextualizada historicamente das dificuldades e anseios da contemporaneidade 

                                                           
65

 Sobre tal questão paradigmática, ver: OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-

pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo: Loyola, 1996. 117-147. 
66

 “O cético não opta pelo ceticismo [...] ele é feito cético por sua investigação”. PEREIRA, Oswaldo 

Porchat. Rumo ao ceticismo. São Paulo: UNESP, 2007. p.262. 
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brasileira e assim, possuindo uma visão opaca sobre as peculiaridades de nosso 

complexo direito periférico
67

. 

 Os juristas nos aparecem como usuários da linguagem capazes de discursar de 

forma cambaleante, tendo um dos pés na arena da ação prática e o outro na arena da 

estratégia teórica, e é assim, de forma cambaleante, que ele se aproxima e se distancia 

de seu auditório referente sem nunca perdê-lo de vista. Descrever esse cambalear 

hipnótico é o que se pretende aqui.  

Essa visão oculta um paradoxo, já que sendo igualmente jurista, onde estão os 

pés do filósofo do direito? Responde-se, como não poderia deixar de ser, retoricamente: 

eles estão metodicamente suspensos de sua função de apoio e essa suspensão só é 

compreensível em sentido metafórico de artifício linguístico onde seu não cambalear é 

apenas um útil “como se”, funcional em sentido jurídico, independentemente da 

dimensão de seu uso. 

 É nesse sentido que toda meta-observação estando textualizada se converte em 

objeto para outra meta-observação evidenciando a circularidade provocada por sua 

inerente ambientação linguística. 

 Talvez haja algo para além da linguagem, mas se esse algo tem existência, ela 

ocorrerá na forma de um peculiar existir, indizível para os humanos e, portanto, para 

eles inapreensível e, nesse sentido, fora do interesse de qualquer análise retórica
68

. 

                                                           
67

 ADEODATO, João Maurício e DA MAIA, Alexandre (Coord.) Dogmática jurídica e direito 

subdesenvolvido: uma pesquisa pioneira sobre peculiaridades do direito brasileiro. 
 
Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2008.
 

68
 A distinção kantiana entre “fenômeno” e “coisa em si” finda em um ceticismo moderado quanto à 

existência ou não de uma realidade além da linguagem humana. 
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 Enquanto humanos somos tocados tão somente pelos fenômenos, capazes de 

irritar nossos aparatos sensitivos
69

, e tal irritabilidade vem sendo coletivizada por meio 

de relatos simbólicos, constituindo assim nossa cultura social comum e nossa marca 

histórica coletiva. 

 Em razão disso, uma desconfiança moderada entre dois extremos, o da crença na 

possibilidade humana de transcender a barreira fenomênica e lançar seu olhar sobre as 

coisas mesmas, nominada de ontologia, e o da descrença nessa possibilidade, nominada 

de niilismo. Entre as duas, a perspectiva cética moderada da retórica aqui empregada
70

.  

A desconfiança em tela é cronológica, posto que relacionada à pretensão 

apriorística das duas crenças, seja a positiva ou a negativa, e, sendo assim, partidária da 

experiência que serve de meio termo entre as apostas supra ou sub humanas, no sentido 

de um distanciamento do que nos aparece como sendo próprio do homem. 

Por isso mesmo, a Retórica aristotélica com sua preocupação com um meio 

termo virtuoso nos aparenta ser uma contribuição passível de ambientação nesse 

contexto contemporâneo e periférico onde nosso Supremo Tribunal Federal se depara 

com problemas advindos dos efeitos da aplicação das técnicas biotecnológicas nas 

etapas iniciais da vida humana.  

Diante desses temas, a preocupação fronética do estagirita aproxima-se da 

dificuldade jurídica de justificar suas decisões em contextos eticamente plurais como o 

atual e pode auxiliar sobremaneira nesse sentido. 

                                                           
69

 “A percepção sensorial dá origem à memória [...] e memórias sucessivas da mesma coisa dão origem à 

experiência – e esta – que é o universal quando estabelecida como um todo na alma [...] outorga o 

princípio da arte [...] no domínio da criação [...] e da ciência [...] no domínio do ser”. ARISTÓTELES. 

Órganon: Analíticos posteriores. 2ª ed. São Paulo: EDIPRO, 2010. p.344. 
70

 “Nós observamos todas as coisas através da cabeça humana [...] ao passo que sempre resta a questão de 

saber o que ainda ficaria do mundo, se, contudo, a tivéssemos cortado”. NIETZSCHE, Friedrich W. 

Humano, demasiadamente humano. São Paulo: Rideel, 2005. p.26. 
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4.1.2. O phainómenon enquanto face positiva do ceticismo: o que nos 

aparece é que há indícios de que o que nos é comum enquanto 

significados de significantes é tomado por nós como evidente 

Praticar o ceticismo enquanto jurista é filosofar sobre e na experiência de mundo 

que nos é linguisticamente partilhada71, abdicando tanto da postura ontológica que 

pretende alcançar as essências das coisas, quanto da postura formalista que busca 

descontextualizar-se do agir histórico do homem. 

Dessa forma, tal experiência mundana é algo que se põe livre da afetação da 

epokhé cética, já que não faz sentido suspender o juízo sobre aquilo que nos toca, 

sensível e intelectualmente, enquanto fenômeno humanamente partilhado, tornando-se 

assim a face positiva do ceticismo aqui empregado
72

. 

Tal face positiva não se torna paradoxal diante de sua face negativa, pois o 

cético não dogmatiza sua experiência, nem em sentido ontológico, nem em sentido 

formal, tão somente relata esse páthos que lhe surge como algo irrecusável, pois 

partilhável no seu tempo e lugar históricos
73

. 

Enquanto relato, sua experiência de mundo está sujeita às reformulações, pois 

tanto aquele como este são subjetivamente construídos e desconstruídos no campo 

                                                           
71

 “O ceticismo pirrônico exibe uma face „positiva‟, ela diz respeito a uma prática filosófica centrada na 

experiência do fenômeno”. PEREIRA, Oswaldo Porchat. Rumo ao ceticismo. São Paulo: UNESP, 2007. 

p.262. 
72

 “O cético – pirrônico – diz que o critério prático, que permite realizar certas ações e se abster de outras, 

é o phainómenon”. EVA, Luiz Antônio Alves. O primeiro cético: acerca da coerência do pirronismo In: 

SILVA FILHO, Waldomiro J. (Org.). O ceticismo e a possibilidade da filosofia. Ijuí: Unijuí, 2005. p.63. 
73

 “O que estou sugerindo é que o pirrônico pode ser uma pessoa profundamente envolvida nos afazeres 

da vida sem nenhuma contradição com seus princípios pirrônicos [...] a regra geral é não dogmatizar [...] 

dispomos de tendências imprecisas [...] as contingências da vida se ocuparão do resto”. SMITH, Plínio 

Junqueira. Ceticismo filosófico. Curitiba: UFPR, 2000. p.47 e 48. 
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histórico das ações humanas, o que nos remete à percepção do “outro” e a consciência 

do “nós”, o que implica na contingência de nosso devir.  

Como consequência tem-se que a tolerância com consciência das limitações 

humanas é a palavra de ordem mesmo para emprego do ceticismo que, dessa forma, o é 

sempre em sentido moderado
74

. 

4.1.3. A retórica analítica enquanto prática filosófica: a técnica 

desconstrutiva dos discursos sobre o biodireito no Brasil 

Quando a expressão “biodireito” nos chamou a atenção enquanto fenômeno 

dessa investigação, fomos postos diante dos inúmeros significados possíveis observados 

nas estratégias dogmáticas de nossas publicações teóricas, situação que nos impeliu à 

reunião desses dados para posterior análise. O resultado não foi outro senão o de que 

seria necessário descrever seu uso pelo discurso decisório para perspectivar quais 

daqueles significados seriam mais usuais na prática forense75. Mas ao relacionar teoria 

jurídica com prática judicial sentimos a necessidade de um instrumento capaz de 

orientar a investigação nesse sentido, foi aí que o ceticismo nos levou à retórica. Como 

uma das tékhnai discursivas, a retórica pode lidar de forma analítica, estratégia e 

material com o fenômeno forense decisório, desconstruindo seus elementos 

constitutivos e descrevendo suas regularidades. Agindo assim, segundo o sentido 

teleológico do direito, a retórica resulta em uma prática filosófica que desconstrói e 

expõe os elos entre teoria e prática contidos de forma velada nos discursos decisórios. 
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 “Sempre que possível a tolerância [...] e a liberdade de autodeterminação devem nortear a ética do 

ceticismo”. ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 4ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. p.410. 
75

 Para observar os resultados sobre tal aspecto, ver nosso FALCÃO, Pablo R. de L. Deformidade Fetal 

Grave e STF: entre as retóricas da vida e da dignidade. Recife: EDUFEP, 2010. 
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A retórica analítica surge aqui enquanto meta-dogmática em dois sentidos: no 

primeiro, ao questionar as pretensões não concretizadas pelo dogmatismo moderno e, no 

segundo, ao alertar o jurista dos riscos de sua alienação, sem, contudo, deixar de se 

apresentar igualmente como meta-retórica, já que evita se deixa persuadir por seus 

próprios movimentos discursivos e busca sempre se por em perspectiva. 

No primeiro sentido, a retórica analítica busca desvelar a dimensão política dos 

conceitos jurídicos (retórica estratégica) e dos significados judiciais (retórica material) 

que o dogmatismo jurídico da modernidade buscou ocultar com sua epistemologia76. Por 

isso a investigação aqui empreendida, sendo cética, empírica e retórica, percebe a si 

mesma como humana, histórica e precária, ou seja, não oculta, que sendo analítica, não 

deixa de ser política, o que a faz tolerante para com outras visões de mundo possíveis, 

sem ser, contudo, subserviente a nenhuma delas. No segundo sentido, ela pode 

candidatar-se à instância meta-dogmática sem deixar de se autoquestionar, preservando-

se tanto de um dogmatismo positivo, o qual crê em sentido absoluto, quanto de um 

dogmatismo negativo, o qual descrê em sentido absoluto e assim se mantém moderada 

em sua epokhé. Tais divisões são apenas academicamente postas na qualidade de um 

funcional “como se” e surgem nessa investigação com o distanciamento que lhe parece 

humanamente possível, o que gera a possibilidade de uma teoria em sentido fraco, posto 

que negativo, já que há, ao menos, um desconforto quando se tenta construir a partir da 

desconstrução
77

.  
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 “A análise retórica [...] representa uma fragmentária abertura para o processo de compreensão das 

dimensões políticas da significação – e – indica [...] veladamente, os efeitos sociais de dominação”. 

WARAT, Luis Alberto. O direito e sua linguagem. 2ª ed. aum. Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris 

Editor, 1995. P.86. 
77 A justificativa desse “empreendimento dos escombros” é metafórica, ou seja, um topos para manuseio 

retórico, dessa e de outras investigações, o que se tenta preservar aqui é a consciência de seus efeitos 

persuasivos, sobre si e sobre os demais. 
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CAPÍTULO 5: Retórica analítica de lides biotecnológicas 

5.1. Desconstrução retórico-analítica do voto do Ministro Relator na 

ADIN 3.510-0 

Na euresis, segundo Aristóteles, o retórico inventaria os tópoi que servirão de 

base para sua ação discursiva. No direito, esse manancial de lugares comuns é 

denominado pela doutrina de fontes. Descrever, selecionar, quantificar e quantificar 

quais são tais fontes será o objetivo desse tópico que será realizado em dois momentos, 

um quantitativo (tópico) e outro qualitativo (retórico), cada um dando conta das teses 

apresentadas pelo Ministro Relator na ADIN 3.510-0. 

 

a) Introdução 

Estratégia 1: legitimação pela cientificidade das opiniões dos amigos da 

corte 

 Na primeira etapa de seu discurso, o Ministro Relator comunica o objeto da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 3.510-0, o art. 5º da Lei 11.105/2005, 

in verbis: 

Art. 5
o
 É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-

tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização 

in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes 

condições: 

        I – sejam embriões inviáveis; ou 

        II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da 

publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, 

depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. 

        § 1
o
 Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. 

        § 2
o
 Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa 

ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus 
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projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em 

pesquisa. 

§ 3
o
 É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este 

artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei n
o
 9.434, de 4 

de fevereiro de 1997. 

Relata o Ministro Relator que segundo a parte autora, “os dispositivos 

impugnados contrariam a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião humano é 

vida humana”
78

, de acordo com a seguinte linha argumentativa: 

a) a vida humana acontece na, e a partir da fecundação, desenvolvendo-se 

continuamente; 

b) o zigoto, constituído por uma única célula, é um ser humano embrionário; 

c) é no momento da fecundação que a mulher engravida, acolhendo o zigoto 

e lhe propiciando um ambiente próprio para o seu desenvolvimento; 

d) a pesquisa com células-tronco adultas é, objetiva e certamente, mais 

promissora do que a pesquisa com células-tronco embrionárias
79

. 

 O que faz, segundo a parte autora, “ruir fundamento maior do Estado 

democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa humana”
80

. 

Em seguida, o Ministro Relator remete-se à possibilidade de admissão dos 

amigos da corte (amici curiae), justificando sua pretensão na ideia de que a 

possibilidade de diálogo com membros de várias entidades da sociedade civil brasileira  

Certamente contribuirá para o adensamento do teor de legitimidade da 

decisão a ser proferida na presente ADIN [...] decisão colegiada tão mais 

legítima quanto precedida da coleta de opiniões dos mais respeitáveis 

membros da comunidade científica brasileira no tema
81

 

 

                                                           
78

 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 19/02/2012. 

p.2. 
79

 Voto do Ministro Relator. Op.cit. p.2. 
80

 Voto do Ministro Relator. Op.cit. p.2. 
81

 Voto do Ministro Relator. Op.cit. p.4. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9434.htm#art15
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
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 Observe-se que, em primeiro lugar, das cinco entidades que constituem o elenco 

de amigos da corte, quatro não são científicas, a saber: MOVITAE – Movimento em 

Prol da Vida
82

, CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil
83

;  CONECTAS – 

direitos humanos
84

 e CDH – Centro de Direito Humanos
85

; em segundo, apenas uma, 

ANIS – Instituto de Bioética, direitos humanos e gênero
86

, demonstra ser voltada para 

atividades de pesquisa científica. O que diminui a eficácia da estratégia de legitimação 

do Ministro Relator de ligar os opiniões dos amigos da corte como sendo as “dos mais 

respeitáveis membros da comunidade científica brasileira no tema”
87

. 

 O uso por juristas da expressão “científico” com os significados possíveis de 

racional, objetivo, certo e até mesmo verdadeiro foi comum e altamente persuasivo no 

contexto da modernidade, delimitado aqui em relação ao direito no período histórico de 

fins do Século XIX ao fim da primeira metade do Século XX; contudo, no contexto da 

contemporaneidade, delimitado aqui em relação ao direito no período histórico da 

segunda metade do Século XX aos dias atuais, observa-se uma postura de desconfiança 

com aqueles significados para a expressão “científico”, substituindo os mesmos por 

significados alternativos e igualmente possíveis tais como razoável, equitativo, 

probabilístico e verossímil. 

                                                           
82

 O endereço http://www.movitae.bio.com.br/ encontra-se desativado. Acesso em: 19/02/2012. 
83

 Disponível em: http://www.cnbb.org.br/site/. Acesso em: 19/02/2012. 
84

 “Conectas Direitos Humanos é uma organização não governamental internacional, sem fins lucrativos, 

fundada em outubro de 2001 em São Paulo – Brasil. Sua missão é promover a efetivação dos direitos 

humanos e do Estado Democrático de Direito, especialmente no Sul Global - África, América Latina e 

Ásia”. Disponível em: http://www.conectas.org/institucional. Acesso em: 19/02/2012. 
85

 “O Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Bráz (CDH) é uma organização da sociedade civil, 

sem fins lucrativos, de utilidade pública, que tem por objetivo promover, difundir e garantir os Direitos 

Humanos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais, Culturais, à Paz e ao Desenvolvimento”. Disponível em: 

http://www.centrodireitoshumanos.org.br/nossa-historia/. Acesso em: 19/02/2012. 
86

 “A Anis: Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero é a primeira organização não 

governamental, sem fins lucrativos, voltada para a pesquisa, assessoramento e capacitação em bioética na 

América Latina”. Disponível em: http://www.anis.org.br/quem_somos/quem_somos.cfm. Acesso em: 

19/02/212. 
87

 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 19/02/2012. 

p.3 e 4. 

http://www.cnbb.org.br/site/
http://www.conectas.org/institucional
http://www.centrodireitoshumanos.org.br/nossa-historia/
http://www.anis.org.br/quem_somos/quem_somos.cfm
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
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 Não é o que se descreve no contexto da primeira síntese do voto do Ministro 

Relator, onde a expressão “científico” aparenta ser significada ao estilo moderno 

descontextualizando cronologicamente a decisão de seu atual contexto histórico. 

 Tal estratégia de deslocamento cronológico é comum aos discursos dos juristas 

desde os primórdios de sua arte; podemos ver relatos sobre tais métodos materiais de 

ação discursiva na retórica aristotélica quando o estagirita diferencia, segundo o critério 

temporal, a retórica forense dos outros dois gêneros de retórica por ele analisadas
88

. 

Essa postura de trabalhar didaticamente com o passado deslocado do presente aparenta 

ter um poder persuasivo sobre os próprios juristas que passam a não perceberem os 

efeitos empíricos de tal deslocamento cronológico
89

. 

É nesse aspecto em especial, que os resultados da metódica analítica, agindo 

enquanto meta-nível de análise jurídica, pode advertir aos juristas dos riscos dessa 

autopersuasão, contribuindo dessa forma como uma filosofia prática, ambientada com 

as necessidades de seu contexto histórico-social. 

 

Estratégia 2: dicotomia “vida humana embrionária” / “embrião de 

pessoa humana 

 Parte o Ministro Relator para construir a primeira síntese de seu voto: 

 É de se concluir que a Constituição Federal não faz de todo e qualquer 

estádio de vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é 

                                                           
88

 “O discurso retórico, a) pode ser dirigido, nas assembleias políticas, aos próprios membros para induzi-

los a tomar determinadas deliberações; b) ou pode ser dirigido, nos tribunais, aos juízes, para induzi-los a 

julgar de determinado modo; c) enfim, pode ser dirigido a simples espectadores ou ouvintes, para celebrar 

determinados atos ou eventos. Tem-se, assim, três gêneros: o deliberativo, o judiciário e o epidíctico”. 

REALE, Giovanni. Aristóteles. São Paulo: Loyola, 1994. p.170. 
89

 “A modernidade dá origem a uma nova forma de compreender o futuro e o passado [...] o passado é 

visto como um espaço e o futuro, um horizonte”, os paradoxos advindos desse novo olhar podem, 

retoricamente, auto-persuadir seus usuários. DA MAIA, Alexandre. Racionalidade e progresso nas teorias 

jurídicas In: BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco e ADEODATO, João Maurício (Coord.). 

Princípio da legalidade: da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p.3 e 7. 
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própria de uma concreta pessoa, porque nativiva e, nessa condição, de 

compostura física ou natural
90

. 

 

 Nota-se aqui um enfraquecimento da pressuposta contribuição científica oriunda 

das opiniões dos amigos da corte, já que a primeira síntese demonstra uma estratégia 

discursiva de dogmatização jurídica do status vital humano, ou seja, ao trazer a 

problemática para o interior de uma específica gramática, com tópoi mais usuais aos 

juristas, o Ministro Relator reduz sua complexidade ambientando a mesma no jogo de 

linguagem denominado de “conforme a Constituição”. 

O primeiro movimento discursivo do Ministro Relator é o de delimitar a 

temática objeto da ADIN 3.510-0 segundo as opiniões descritas na audiência pública 

composta pelos amigos da corte. Dentre tais opiniões, temos duas correntes: a primeira 

percebe o embrião como um ser humano embrionário e a segunda, como embrião a 

caminho de ser pessoa
91

, como no voto: 

O que afinal se percebe – da audiência pública - é a configuração de duas 

nítidas correntes de opinião: uma, deixando de reconhecer às células-tronco 

embrionárias virtualidades, ao menos para fins de terapia humana, superiores 

às das células- tronco adultas [...] atribui ao embrião uma progressiva função 

de auto-constitutividade, que o torna o protagonista central do seu processo 

de hominização, se comparado com o útero feminino (cujo papel é de 

coadjuvante, na condição de habitat, ninho ou ambiente daquele, além de 

fonte supridora de alimento). Argumentando, sobremais, que a retirada das 

células-tronco de um determinado embrião in vitro destrói a unidade [...], 

pois até mesmo no produto da concepção em laboratório já existe uma 

criatura ou organismo humano que é de ser visto como se fosse aquele que 

surge e se desenvolve no corpo da mulher gestante. Para esse bloco de 

pensamento (estou a interpretá-lo), a pessoa humana em sua individualidade 

genética e especificidade ôntica já existe no próprio instante da fecundação 

de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. Coincidindo, 

então, concepção e personalidade (qualidade de quem é pessoa), pouco 

importando o processo em que tal concepção ocorra: se artificial ou in vitro, 

se natural ou in vida. Em ambos os estádios ou etapas do processo a pessoa 

humana já existe e é merecedora da mesma atenção [...] reverência [...] 

proteção jurídica [...] o certo mesmo é vê-lo como um ser humano 

embrionário [...] e não um embrião a caminho de ser pessoa
92

. 
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 ANEXO 1, p.26. 
91

Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 19/02/2012. 

p.7. 
92

 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p. 

5 a 7. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
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 Alguns aspectos discursivos dessa etapa do voto sob análise são retoricamente 

importantes, a saber: 

Observamos que o Ministro Relator “interpreta” como sinônimas as expressões 

“fecundação” e “concepção”, tratamento que não parece ser comum aos discursos 

pronunciados pelos amigos da corte na respectiva audiência pública, a saber: no 

vocabulário médico por sinônimo da expressão “fecundação”, que o Ministro Relator 

significa como sendo a união de um óvulo feminino com um espermatozoide masculino, 

tem-se comumente o uso da expressão “fertilização”, pois no vocabulário médico a 

expressão “concepção” recebe comumente a significação de união dos pró-núcleos com 

23 cromossomos cada. 

 Tal estratégia de sinonímia entre as expressões “fecundação” e “concepção” 

aparenta ser retoricamente importante para o Ministro Relator já que apenas a segunda 

expressão e não a primeira possui citação em texto legal infraconstitucional no CC/02, 

art. 2
o
, no qual “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a 

lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 

 Em sequencia, o Ministro Relator descreve que para a segunda corrente de 

opinião, descrita na respectiva audiência pública por ele referida, no embrião humano in 

vitro encontra-se o início da vida humana, com a ressalva de que em seu estado 

criogênico o mesmo carece de duas condições para alcançar certas capacidades físicas e 

neurais da pessoa humana que são: a nidação uterina e o tempo gestacional, como 

vemos em seguida: 

Outra corrente de opinião é a que investe, entusiasticamente, nos 

experimentos científicos com células-tronco extraídas ou retiradas de 

embriões humanos [...] tidas como de maior plasticidade ou superior 

versatilidade para se transformar em todos ou quase todos os tecidos 

humanos, substituindo-os ou regenerando-os nos respectivos órgãos e 

sistemas. Para – esse bloco de pensamento – o embrião in vitro é uma 
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realidade do mundo do ser, algo vivo, sim, que se põe como lógico início da 

vida humana, mas nem em tudo e por tudo igual ao embrião que irrompe e 

evolui nas entranhas de uma mulher. Sendo que mesmo a evolução desse 

último tipo de embrião ou zigoto para o estado de feto somente alcança a 

dimensão das incipientes características físicas e neurais da pessoa humana 

com a meticulosa colaboração do útero e do tempo
93

. 

 

 Interessante descrever que a estratégia discursiva empregada pelo Ministro 

Relator no sentido de diferenciar as expressões “vida humana embrionária” de “embrião 

a caminho de ser pessoa” só é possível mediante o uso da expressão “nidação”, colhida 

do discurso de alguns dos amigos da corte que forma o grupo da segunda corrente de 

opinião.  

Tal atitude demonstra a importância da opinião de determinados amigos da corte 

não juristas na construção desse discurso decisório desde os momentos iniciais da 

análise, já que até o momento de seu voto o uso de expressões típicas de juristas não 

tiveram uso material significativo. 

Assim, descreve-se que expressões colhidas de fontes constitucionais, 

infraconstitucionais e doutrinais jurídicas terão uso posterior à escolha pelo Ministro 

Relator no conteúdo de seu discurso, o que configura o uso do silogismo retórico 

entimema, invertendo a pretensão de uso de silogismo científico dedutivo na construção 

dessa primeira síntese, já que a premissa maior empregada vem do discurso de alguns 

amigos da corte e não da legislação ou da doutrina jurídica. 

 

Estratégia 3: multidisciplinaridade, pluralismo e humanismo  

 O Ministro relator insiste em tratar da temática como objeto de acirrado debate: 

O tema central da presente ADIN é salientemente multidisciplinar [...] 

suscitando debates tão subjetivamente empenhados quanto objetivamente 

                                                           
93

 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 19/02/2012. 

p.8. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
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valiosos, porém de conclusões descoincidentes, não só de um para outro 

ramo do conhecimento, como no próprio interior de cada um deles
94

. 

 

 Mas encontra na suposta “formação humanitária” de todos os amigos da corte, o 

elo de convergência para o chamamento da audiência pública em tela: 

Inequívoca demonstração da unidade de formação humanitária de todos 

quantos acorreram ao chamamento deste Supremo Tribunal Federal para 

colaborar na prolação de um julgado que, seja qual for o seu conteúdo, se 

revestirá de caráter histórico
95

. 

 

 Quanto ao aspecto multidisciplinar temos que, embora as duas correntes de 

opinião colhidas na Audiência Pública da ADIN 3.510-0 tenham sido descritas pelo 

Ministro Relator, tão somente a segunda consta de forma relevante na construção de seu 

voto desde os momentos iniciais até sua conclusão, como percebido na análise referente 

ao conteúdo da Estratégia 2. 

Tal escolha aparenta também agir no sentido de diminuir a influência das fontes 

constitucionais, infraconstitucionais e doutrinais na fase construtiva do voto analisado, 

já que as mesmas foram deslocadas estrategicamente para a fase justificativa do mesmo. 

Ainda quanto ao aspecto multidisciplinar, embora o Ministro Relator descreva 

uma discordância no interior de cada uma das duas correntes de opinião copiladas da 

audiência pública da referida ADIN, ele só a menciona superficialmente, o que aparenta 

ser uma estratégia para reduzir a complexidade temática diante do objetivo prático que 

busca concretizar que é decidir a lide. 

Tal omissão de discordância interna a cada um dos dois discursos dos amigos da 

corte, se percebida, diminuiria por contradição performativa o grau persuasivo das ações 

materiais empregadas pelo Ministro da Corte quanto ao aspecto do pluralismo, já que já 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 

p.11. 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 

p.11. 
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havia o mesmo anunciado na Estratégia 1 a observância das opiniões plurais como 

sendo constitutivas de um maior grau de legitimidade de sua decisão. Contudo, olvidada 

tal estratégia, o grau persuasivo é mantido presente em favor da estratégia escolhida 

pelo julgador. 

Por fim, quanto ao aspecto do humanismo, o julgador recobre as duas correntes 

de opinião com tal verniz objetivando nitidamente minar o potencial de contra-

argumentação no sentido de falta de humanidade da corrente de opinião que não o 

escolheu como sua base discursiva em um contexto de grande influência dos direitos 

humanos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. 

 

Estratégia 4: dicotomias: embrião in vida / embrião in vitro; embrião 

viável / embrião inviável e vida humana em potência / vida humana em 

ato 

Apenas nessa quarta etapa do seu voto, o Ministro Relator começa a utilizar 

fontes constitucionais, infraconstitucionais e doutrinais jurídicas, o que indica uma 

estratégia de utilizá-los como métodos de justificação formal para a escolha do conteúdo 

ideológico de sua primeira síntese discursiva. 

 Em um primeiro momento temos o emprego de fontes constitucionais para 

legitimar duas ações discursivas:  

a) de legitimação processual do Procurador Geral da República para propor 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (CF/88, art.103, VI); 

b) de competência processual do Supremo Tribunal Federal para julgar o mérito 

da respectiva ADIN (CF/88, art.102, I, a): 

De partida, assento a legitimidade do Procurador Geral da República para a 

propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, porque tal legitimidade 

processual ativa procede da melhor fonte de positividade: a Constituição 
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Federal, pelo inciso VI do seu art. 103. Como também consigno a adequação 

da via eleita, por se tratar de pedido que põe em suposta situação de 

incompatibilidade vertical com a Magna Carta dispositivos 

genéricos,impessoais e abstratos de lei federal. O que provoca a incidência da 

parte inicial da alínea a do inciso I do art.102 da Constituição
96

. 

 

 Segue-se a descrição do mérito (a intenção de contraposição a todos os 

dispositivos do art.5º da Lei Federal 11.105/05) e a delimitação do mesmo em quatro 

núcleos deônticos:  

a) autorização legal para fins de pesquisa e tratamento médico de células-tronco 

embrionárias colhidas de determinados embriões in vitro;  

b) segundo a exigência de sua não utilização para fins reprodutivos; 

c) cumulada com a exigência de avaliação dos respectivos projetos aos comitês 

de ética e pesquisa; 

 d) além da vedação legal de sua comercialização
97

. 

 O critério para diferenciar embriões viáveis de embriões inviáveis para fins 

reprodutivos é colhido do discurso bioético de um dos amigos da corte que o reveste 

com a qualidade de segurança típica do contexto discursivo da modernidade
98

: 

Dra. Débora Diniz – professora da Universidade de Brasília e Pesquisadora 

da ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero – O diagnóstico 

de inviabilidade do embrião constitui procedimento médico seguro e atesta a 

impossibilidade de o embrião se desenvolver. Mesmo que um embrião 

inviável venha a ser transferido para um útero, não se desenvolverá em uma 

futura criança. O único destino possível para eles é o congelamento 

permanente, o descarte ou na pesquisa científica
99

. 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 

p.12. 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 

p.14 a 17. 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 
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 Voto do Ministro Relator. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf Acesso em: 19/02/2012. 
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  Essa referência só reforça nossa crítica inicial de que sob a expressão “amigos da 

corte”, o Ministro Relator escolheu seguir a linha argumentativa daqueles que partilham 

da segunda linha de abordagem acerca da temática abordada na ADIN 3.510-0. 

Em um primeiro momento dessa contribuição discursiva, a expressão 

“procedimento médico seguro” busca despertar no auditório referente um sentimento de 

conforto quanto à manipulação dos embriões segundo a dicotomia “viáveis” e 

“inviáveis”.  Já em um segundo momento, infere-se da dicotomia a “certeza” de que 

caso um “embrião” em sendo classificado como “inviável” segundo o respectivo 

“procedimento médico seguro” seja implantado em um útero não resultará em uma 

“criança”, tendo por “único destino possível” o congelamento permanente, o descarte ou 

a pesquisa. 

 Se o auditório foi persuadido pela ideia de segurança do critério de seleção 

dicotômica “embrião viável/embrião inviável” ele estará inclinado agora a valorar as 

opções segundo ele, o que resulta na valorização negativa do “congelamento 

permanente”, pelo alto custo de manutenção cumulado com a ausência de finalidade 

prática, e a do “descarte”, por não parecer ser razoável. Ou seja, o critério apresentado 

por um dos amigos da corte funciona como premissa maior que trás em si no presente a 

conclusão que se espera retoricamente fazer crer vir a ser produzida apenas no futuro. 

Esse uso silogístico entimemático (retórico) apresentado como silogístico demonstrativo 

(científico) pelo Ministro Relator tende a ser bastante persuasivo como aqui se descreve. 

 Essa conclusão serve para a posterior inferência do julgador, no sentido de ver 

nessa contribuição discursiva a prova de que o conjunto de regras do Art.5º da Lei 

Federal 11.105/05 trás como pressuposto a intrínseca dignidade de toda a forma de vida 

humana em ato ou em potência para tanto: 
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Daqui se infere – é a minha leitura - penso tratar-se de um conjunto 

normativo que parte do pressuposto da intrínseca dignidade de toda forma de 

vida humana, ou que tenha potencialidade para tanto, ainda que assumida ou 

configurada do lado de fora do corpo feminino (caso do embrião in vitro)
100

. 

 

O recurso do Ministro Relator a terceira dicotomia “vida humana em 

potência/vida humana em ato” é apenas outra forma de nominar a segunda dicotomia 

“embrião viável/embrião inviável”, todavia trás em si um aspecto retoricamente muito 

mais importante, a ideia de que no texto de lei analisado (forma) já se encontra uma 

norma jurídica pronta (conteúdo) que prescreve o dever de respeito a toda forma de vida 

humana, o que remete o auditório a primeira dicotomia “embrião in vida/embrião in 

vitro”. 

Descreve-se assim como a concatenação dessas dicotomias exige do auditório 

uma atenção especial ao ritmo discursivo empregado pelo julgador o que contribui para 

a persuasão do mesmo, pois na preocupação em entender os métodos discursivos 

empregados o auditório referente sente dificuldade na percepção das estratégias 

discursivas ocultadas retoricamente pelo Ministro Relator.  

É nesse ponto que se justifica o emprego da retórica analítica e sua capacidade 

de descrever tais aspectos ocultos no processo de decisão judicial. 

A inferência anterior resulta na conclusão de que o artigo 5º da Lei Federal 

11.105/05 favorece o destino pesquisa em detrimento dos outros destinos possíveis 

(congelamento permanente e descarte), conforme descrito alhures: 

Segue o Ministro Relator tratando enquanto síntese o “embrião in vitro” como 

sendo uma “heterodoxa realidade”, contudo, não verbaliza sua antítese, o “embrião in 

vida” como sendo uma “ortodoxa realidade”, embora seja esse o efeito retoricamente 

desejado: impor uma quarta dicotomia “heterodoxa realidade/ortodoxa realidade” com 
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os sentidos de vanguarda e tradição, para angariar o ethos cronológico do topos 

habitual, vejamos: 

O que se tem no art. 5º da Lei de Biossegurança é todo um bem concatenado 

bloco normativo que [...] favorece a propulsão de linhas de pesquisa 

científica das supostas propriedades terapêuticas de células extraídas dessa 

heterodoxa realidade que é o embrião humano in vitro
101

. 

 

Atentemos igualmente para o fato de que era de se esperar que a expressão 

“embrião in vitro” que trata do contexto de produção embrionária no interior de tubo de 

ensaio com nítida característica de espacialidade tivesse como segundo par na 

respectiva dicotomia o significante “embrião in útero”, igualmente caracterizado pela 

ideia de espacialidade e não o significante “embrião in vida” mais fortemente 

caracterizado pela ideia de qualidade.  

Descreve-se assim, como em não sendo percebidas tais minúcias discursivas, o 

efeito persuasivo é ampliado no sentido da estratégia retórica do julgador, pois diante da 

dicotomia “embrião in vida/embrião in vitro”, o primeiro é tomado como sendo digno 

de maior tutela jurídica. 

Em uma atitude que chama atenção, o Ministro Relator busca apoio discursivo 

em discursos publicados em duas revistas de circulação nacional para indicar dois 

aspectos importantes para sua retórica material:  

a) pesquisa com células-tronco embrionárias com o objetivo de enfrentamento e 

cura de patologias: 

Revista Isto É - O que temos sob exame de validade constitucional é todo um 

necessário, adequado e proporcional conjunto de normas sobre a realização 

de pesquisas no campo da medicina celular ou regenerativa, em paralelo 

àquelas que se vêm desenvolvendo com outras fontes de células-tronco 

humanas (porém adultas)[...] linhas de pesquisa que não invalidam outras 

vêm se somar em prol do mesmo objetivo de enfrentamento e cura de 

patologias e traumatismos que severamente limitam, atormentam, infelicitam, 
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desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente 

populacional
102

. 

 

b) o número de brasileiros acometidos pelas mesmas: 

Revista Época - Contingente em torno de 5 milhões, somente para 

contabilizar os “brasileiros que sofrem de algumas doenças genéticas 

graves”
103

. 

 

Nesses dois aspectos podemos descrever estratégias interessantes: a primeira é o 

fato de a ação material inerente ao primeiro aspecto já valorar diretamente o objeto da 

lide como sendo: 

Todo um necessário, adequado e proporcional conjunto de normas sobre a 

realização de pesquisas no campo da medicina celular ou regenerativa, em 

paralelo àquelas que se vêm desenvolvendo com outras fontes de células-

tronco humanas, porém adultas
104

 

 

 Apontando seu caráter subsidiário à realização de pesquisas com células-tronco 

humanas adultas, o que ambienta o texto legal no contexto democrático contemporâneo. 

 A segunda estratégia é o apontamento dos dados quantitativos de “5 milhões de 

brasileiros que sofrem de algumas doenças genéricas graves”
105

 não terem sido 

colhidos, por exemplo, junto ao Ministério da Saúde e sim de uma revista de circulação 

nacional. Se o ethos da fonte estatal poderia angariar mais persuasão para o discurso, 

não saberemos, mas fica aqui a descrição de como uma fonte jornalística pode ser 

funcional enquanto método discursivo orientado por dada estratégia retórica. 

 Na delimitação temática que se segue, o Ministro Relator é enfático em frisar 

que a tese do autor da ADIN 3.510-0 é menos razoável que o art. 5º da Lei Federal 
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11.105/05 por pretender impedir a utilização em pesquisas das células-tronco 

embrionárias humanas, segundo ele, com maior potencialidade terapêutica: 

Ainda assim ponderadamente posto (a meu juízo), é todo esse bloco 

normativo do art. 5º da Lei de Biossegurança que se vê tachado de contrariar 

por modo frontal o Magno Texto Republicano. Equivale a dizer: a presente 

ADIN consubstancia expressa reação até mesmo à abertura da Lei de 

Biossegurança para a ideia de que células-tronco embrionárias constituem 

tipologia celular que acena com melhores possibilidades de recuperação da 

saúde de pessoas físicas ou naturais, em situações de anomalias ou graves 

incômodos genéticos, adquiridos, ou em consequência de acidentes
106

.  

 

Descreve-se, porém, que tal pretensa superioridade, mesmo que potencial, não é 

reforçada por nenhum discurso que lhe sirva como prova, o que não desqualifica sua 

persuasividade diante de um auditório distanciado das preocupações retórico-analíticas 

as quais esse estudo se atém. 

 

b) Primeira síntese: embrião in vitro não é vida humana embrionária, 

mas embrião de pessoa humana 

Estratégia 1: significados médicos e biológicos para as expressões: 

célula-tronco embrionária, célula-tronco adulta, embrião e feto 

 O Ministro Relator argumenta no sentido de que a omissão do texto de lei 

impugnado em conceituar as categorias referidas não o impede de inferir que 

recepcionou as mesmas com os significados médicos e biológicos, como podemos ver: 

Verdade que a Lei de Biossegurança não conceitua as categorias mentais ou 

entidades biomédicas a que se refere. Nem por isso impede a facilitada 

exegese dos seus textos, pois é de se presumir que recepcionou tais categorias 

e as que lhe são correlatas com o significado que elas portam no âmbito, 

justamente, das ciências médicas e biológicas [...] que reproduzo: Célula-

tronco embrionária: Tipo de célula tronco pluripotente (capaz de originar 

todos os tecidos de um indivíduo adulto) que cresce in vitro na forma de 

linhagens celulares derivadas de embriões humanos; Célula-tronco adulta: 

Tipo de célula-tronco obtida de tecidos após a fase embrionária (feto, recém-

nascido, adulto). As células-tronco adultas até agora isoladas em humanos 

são tecido-específicas, ou seja, têm capacidade de diferenciação limitada a 
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um único tipo de tecido ou a alguns poucos tecidos relacionados; Embrião: O 

ser humano nas primeiras fases de desenvolvimento, isto é, do fim da 

segunda até o final da oitava semana, quando termina a morfogênese geral; 

Feto: Organismo humano em desenvolvimento, no período que vai da nona 

semana de gestação ao nascimento
107

. 

  

 Relatando que o texto legislativo não conceitua “as categorias mentais ou 

entidades biomédicas” das espécies de células-tronco (embrionária e adulta), embrião e 

feto, o Ministro Relator vai buscar a significação em uma única fonte de informação, o 

que não se coaduna com o início de seu discurso onde exalta a necessidade de dar voz 

às várias correntes de opinião interessadas no objeto da lide, em especial quando aponta 

divergências no interior de cada uma delas. Segundo Aristóteles, a contradição 

performativa é um dos indícios de reprovação do orador pelo auditório, pois quem cai 

em contradição, perde, diante de seu auditório, credibilidade.  

Segue-se a estratégia de fixar a primeira dicotomia de uma série de três: embrião 

in vida / embrião in vitro: 

Retomo a tarefa de dissecar a lei para deixar ainda mais explicitado que os 

embriões a que ela se refere são aqueles derivados de uma fertilização que se 

obtém sem o conúbio ou acasalamento humano. Fora da relação sexual. Do 

lado externo do corpo da mulher, então, e do lado de dentro de provetas ou 

tubos de ensaio. “Fertilização in vitro” [...] ainda numa quadra em que 

deixam de coincidir os fenômenos da fecundação de um determinado óvulo e 

a respectiva gravidez humana
108

. 

 

 O Ministro relator investe na primeira de suas dicotomias, “embrião in 

vitro/embrião in vida”, para indicar, quanto à localização do primeiro em tubos de 

ensaio, que essa condição o coloca “numa quadra onde deixam de coincidir os 

fenômenos da fecundação de um determinado óvulo e a respectiva gravidez humana”, 

deixando implícita uma estratégia importante: 
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 O uso da expressão “fecundação” está aí empregada no sentido não verbalizado 

de “fertilização”, pois aí, embora haja união entre espermatozoide e óvulo, ainda não há 

fusão das informações genéticas dos genitores, ou seja, ainda não se tem iniciado o 

processo de divisão celular que caracteriza a etapa biológica definida como “embrião”. 

 O julgador faz isso para garantir maior diferenciação qualitativa entre o material 

genético localizado espacialmente no tubo de ensaio daquele outro localizado 

espacialmente na parede uterina. Mas não só isso, o que resta não verbalizado é a opção 

do mesmo pela teoria do pré-embrião
109

, que evidentemente, seria mais difícil de apoiar 

na fase de justificação do voto por ele proferido. 

 Continuando na mesma análise, o Ministro Relator, embora anteriormente tenha 

afirmado que o texto legislativo sob o crivo da ADIN 3.510-0 tenha optado pela “teoria 

natalista”, quanto à temática da personalidade civil, orienta seu discurso nesse momento 

do voto pela teoria da nidação. Deslocados os momentos de uso das duas teorias, o 

poder persuasivo não diminuiu, posto que a contradição não aparenta ter sido percebida, 

salvo por essa análise. Mas aqui percebida, torna-se um paradoxo, uma contradição 

performativa que macula o poder persuasivo de seu ethos. 

 Temos em seguida a seguinte inferência: 

Donde a proposição de que, se toda gestação humana principia com um 

embrião igualmente humano, nem todo embrião humano desencadeia uma 

gestação igualmente humana
110

. 

  

 Feito isso, o julgador não verbaliza, entretanto, o fato de que no primeiro caso 

temos não intervenção humana e na segunda ela aparece, ou seja, que a gestação 
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humana não é desencadeada na segunda opção simplesmente porque o processo natural 

foi voluntariamente interrompido pela tecnologia humana.  

Sendo assim, a persuasividade do discurso pronunciado pelo Ministro Relator 

encontrasse justamente na ocultação desse aspecto, já que tal não dito é pressuposto 

necessário para que ele possa apresentar uma nova inferência de que deixam de 

coincidir, no caso do “embrião in vitro” (expressão biomédica), “concepção” (expressão 

biomédica legislativamente prevista em texto infraconstitucional) e “nascituro” 

(expressão produzida pela doutrina jurídica), como se segue: 

Com o que deixa de haver o pressuposto de incidência das normas penais 

criminalizadoras do aborto (até porque positivadas em época (1940) muito 

anterior às teorias e técnicas de fertilização humana in vitro) [...] 

simplesmente porque esse modo de irromper em laboratório e permanecer 

confinado in vitro é, para o embrião, insuscetível de progressão 

reprodutiva
111

. 

 

 Em seguida, buscando construir uma ponte entre a linguagem técnica da 

biomedicina/bioética e a linguagem comum/natural, o julgador faz analogia da situação 

do “zigoto extra-corporalmente cultivado” com o ditado popular “uma andorinha não 

faz verão”, como podemos verificar: 

O zigoto assim extra-corporalmente produzido e também extra-

corporalmente cultivado e armazenado é entidade embrionária que, em 

termos de uma hipotética gestação humana, corresponde ao ditado popular de 

que “uma andorinha só não faz verão”. Pois [...] estaca na sua própria linha 

de partida genética. Não tem como alcançar a fase que, na mulher grávida, 

corresponde àquela “nidação” que já é a antessala do feto
112

. 

 

A opção discursiva pela analogia é aqui problemática, já que no caso da 

andorinha, esta está livre da interferência humana em seu voo migratório, o que não 

ocorre com a citada estrutura biológica, que só “estaca na sua própria linha de partida 

genética” por intervenção de processo técnico humano e, como é sabido, diante de 
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dessemelhanças relevantes a técnica de analogia não é recomendável, situação que aqui 

passa a ser observável e interfere na persuasividade do método material discursivo 

empregado pelo Ministro Relator na contramão do que ocorreu no momento de prolação 

do voto analisado. 

 Despercebidos tais aspectos e construídas as condições discursivas nos 

movimentos realizados previamente, o julgador pode ressaltar que, embora tudo isso 

advogue contra um status jurídico mais robusto para a proteção jurídica da integridade 

do embrião in vitro, o mesmo continua viável para a técnica biotecnológica de pesquisa 

e extração de suas células totipotentes, ou seja, com capacidade plástica especial para se 

transformar em células de vários órgãos ou tecidos humanos; capacidade essa que, 

segundo o Ministro Relator, mesmo sem acostar nenhuma prova, por mais simplória 

que seja que sustente sua afirmação, as células-tronco adultas não possuem: 

Mas é embrião que conserva, pelo menos durante algum tempo, a 

totipotência para se diferenciar em outro tecido (inclusive neurônios) que 

nenhuma célula-tronco adulta parece deter
113

. 

 

O silêncio aqui é providencial, ele cria no auditório a sensação de uma diferença 

qualitativa que o inclina persuasivamente no sentido que o julgador discursivamente 

pretende. 

  A inferência que se segue brada que o sentido da Lei Federal 11.105/05 é 

prontamente utilitário em sede de ações científico-terapêuticas, “Daí o sentido 

irrecusavelmente instrumental ou utilitário da Lei de Biossegurança em sede científico-

terapêutica”
114

. O que chamamos a atenção é para o fato da diferença existente entre as 

expressões “pesquisa científica” e “terapêutica científica”, pois o fato de se iniciar uma 
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pesquisa não implica necessariamente em uma correspondente terapêutica enquanto 

ação de emprego do resultado daquelas. Entretanto, é esse abismo que o Ministro 

Relator pretende retoricamente transpor ocultando esse relevante aspecto da questão e 

garantindo assim sua persuasividade. 

 Busca o julgado, então, apoio discursivo, como se vê nas palavras de Marco 

Antônio Zago: “muito precocemente na formação do embrião, os diferentes grupos 

celulares vão adquirindo características especializadas e, ao mesmo tempo, vão 

restringindo sua capacidade de diferenciação”
115

. 

 O apoio discursivo colhido nos autos do processo é providencial para a 

estratégia empregada pelo julgador, pois como a totipotência está limitada às fases 

iniciais da multiplicação celular que constitui a fase embrionária, faz-se necessário 

impedir seu desenvolvimento natural. Se assim é, o que parece ser mais importante é ter 

material para pesquisa, que não podendo ser produzido explicitamente para fim tão 

utilitarista, faz uso indireto dos chamados “embriões in vitro inviáveis” para uso em 

“técnica de reprodução assistida” para chegar a seu objetivo sem arcar com o custo 

político da justificação de suas pretensões. 

 Não verbalizada tal problemática, o Ministro Relator pode concluir que o 

processo de humanização resta impossibilitado para a unidade embrionária in vitro, o 

que lhe faz negar tutela jurídica e viabilizar a sustentação da tese de que sua utilidade 

para fins de pesquisa é juridicamente sustentável: 

O embrião viável (viável para reprodução humana, lógico), desde que obtido 

por manipulação humana e depois aprisionado in vitro, empaca nos primeiros 

degraus do que seria sua evolução genética. Isto por se achar impossibilitado 

de experimentar as metamorfoses de hominização que adviriam de sua 
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eventual nidação [...] a fase de implantação do zigoto no endométrio ou 

parede do útero, na perspectiva de sua mutação em feto
116

. 

 

 Em suma, impossibilitado de sofrer a metamorfose de embrião em feto, o 

embrião in vitro não é tomado pelo Ministro Relator como vida humana embrionária 

constitucionalmente tutelada, restando concluída a primeira síntese de seu voto. 

 

c) Segunda síntese: a opção pelo processo de fecundação in vitro não 

implica o dever jurídico de aproveitamento reprodutivo de todos os 

embriões produzidos 

Estratégia 1: Planejamento familiar, reprodução assistida e embriões 

excedentes 

O Ministro Relator inicia os movimentos de construção de sua segunda síntese, 

da seguinte forma: 

A decisão por uma descendência ou filiação exprime um tipo de autonomia 

da vontade individual que a própria Constituição rotula como direito ao 

planejamento familiar, fundamentando estes nos princípios igualmente 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável; 

a opção do casal por um processo in vitro de fecundação de óvulos é 

implícito direito de idêntica matriz constitucional, sem acarretar para ele o 

dever jurídico de aproveitamento reprodutivo de todos os embriões 

eventualmente formados e que se revelem geneticamente viáveis
117

. 

 

Em seguida, o julgador reforça o grau de persuasão de sua significação referente 

ao art.5º da Lei Federal 11.105/05 ligando-a a sua significação da Lei Federal 9.434/07, 

postulando que ambas estariam ancoradas na mesma fonte constitucional, o §4º do 

art.199 que prescreve a competência da legislação federal para tratar das situações de 
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remoção de substância para fins de pesquisa, vedando-se sua comercialização, como se 

segue: 

Trata-se de uma opção legal que segue na mesma trilha da comentada Lei 

9.434/97, pois o fato é que um e outro diploma normativo se dessedentaram 

na mesma fonte: o § 4º do art. 199 da Constituição Federal, assim 

literalmente posto: „A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 

sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização‟
118

. 

 

 Daí o Ministro Relator infere primeiro que a “providencial regra constitucional” 

transfere para a “lei ordinária” a tutela do “direito à saúde” e, em segundo momento, 

que a dicotomia “doadores vivos/doadores falecidos”, conforme textualizada na Lei 

Federal 9.434/07, estabelece como critério para se aferir o final da existência de 

qualquer pessoa física e natural o “critério da morte encefálica”, como no voto: 

Providencial regra constitucional, essa, que, sob inspiração nitidamente 

fraternal ou solidária, transfere para a lei ordinária a possibilidade de sair em 

socorro daquilo que mais importa para cada indivíduo: a preservação de sua 

própria saúde, primeira das condições de qualificação e continuidade de sua 

vida. Regra constitucional que abarca, no seu raio pessoal de incidência, 

assim doadores vivos como pessoas já falecidas. Por isso que a Lei nº 9.434, 

na parte que interessa ao desfecho desta causa, dispôs que a morte encefálica 

é o marco da cessação da vida de qualquer pessoa física ou natural
119

. 

 

 Notemos que no primeiro momento, o julgador discursa no sentido da regra 

constitucional para a regra infraconstitucional (legitimação da lei ordinária conforme a 

constituição) e, no segundo momento, no sentido da regra infraconstitucional para a 

regra constitucional (critério infraconstitucional da morte encefálica), o que demonstra o 

quanto é maleável o emprego das fontes nas mãos dos juristas no processo de decisão 

judicial. 
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 O Ministro Relator, agora instrumentalizado com o critério infraconstitucional 

da morte encefálica, estava pronto para empregar a técnica da analogia para fazer a 

seguinte significação do status jurídico do “embrião in vitro”, no sentido de que ele  

Não é jamais um vida a caminho de uma vida virginalmente nova – já que – 

faltam-lhe todas as possibilidades de ganhar as primeiras terminações 

nervosas que são o anúncio biológico de um cérebro humano em gestação – 

e, sendo assim, se permanecer confinado [...] é algo que jamais será 

alguém
120

. 

 

 Ora, só faz sentido discursar no sentido do emprego do uso do “critério 

infraconstitucional da morte encefálica” para o contexto embrionário se antes partirmos 

do pressuposto de que as dicotomias são dadas como pontos de partida para tal 

conclusão. Com isso se descreve a importância das sequencias argumentativas 

constitutivas da primeira síntese para a segunda síntese que ora foi apresentada. 

 Pode-se perceber que os elos que ligam as dicotomias previamente utilizadas e o 

uso do critério infraconstitucional da morte encefálica no contexto embrionário são 

construções estratégico-materiais do julgador, ou seja, a cadeia não se encontra fora do 

discurso, mas é construída nele com o objetivo de garantir-lhe maior persuasividade, 

embora seja empregada no voto na qualidade de um “como se” retoricamente 

trabalhado, o que parece ter sido bastante impactante sobre seu auditório de referência. 

 Mas um paradoxo surge desse uso analógico. Trata-se da incompatibilidade de 

como o “critério infraconstitucional da morte encefálica” pode ser empregado em uma 

estrutura embrionária constituída in vitro e congelada temporalmente para evitar seu 

desenvolvimento natural até a constituição de seu sistema encefálico. Em suma, como 

algo que ainda não tem seu sistema encefálico constituído pode ser qualificado como 

estando em estado de morte encefálica? Esse paradoxo aparenta não ter sido percebido 

pelo auditório referente, sendo papel dessa investigação levá-lo à tona. 
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 Com essa descrição, nos pronunciamos no sentido de que embora concordemos 

com o Ministro Relator quando este se refere ao uso do “critério infraconstitucional da 

morte encefálica” como sendo o marco do fim da personalidade jurídica da pessoa 

natural, discordamos do emprego analógico do mesmo critério quanto ao embrião 

humano in vitro em razão do paradoxo acima mencionado. 

 Mas dessa indução forçada do julgador advém uma postura discursiva que pode 

ser bastante persuasiva no contexto do futuro julgamento do STF quanto à temática da 

eutanásia, já que assim se pronunciou o relator “a vida tão só e irreversivelmente 

assegurada por aparelhos já não conta, porque definitivamente apartada da pessoa a que 

pertencia”
121

. 

 A estratégia empregada pelo Ministro Relator é a de ambientar o discurso no 

contexto da juridicidade do que seja “não vida em sentido jurídico” e dele inferir o que 

seja “vida em sentido jurídico”, ou seja, “o fenômeno que transcorre entre o nascimento 

com vida e a morte cerebral”, o que se configura como uma violência simbólica se 

percebida pelo auditório referente, o que não ocorreu no voto sob análise. 

 Nesse momento o julgador utiliza retoricamente enquanto sinônimas as 

expressões “encéfalo” e “cérebro”, o que não parece razoável, já que a expressão 

“encéfalo” faz referência a um sistema, do qual faz parte enquanto órgão a expressão 

“cérebro”. A título de explicação citamos a temática da meroencefalia fetal, tratada em 

nosso “Deformidade Fetal Grave e STF”
122

, onde pode haver presença parcial ou 

mesmo ausência total do órgão cérebro sem contudo implicar na ausência do restante do 

sistema encefálico. Aparentemente a estratégia metodológica empregada pelo Ministro 
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Relator visou tão somente a fazer uso funcional das expressões afastando-se da 

complexidade de esclarecer seu auditório, o que lhe garantiu um efeito persuasivo 

considerável. 

  O Ministro Relator questiona para então, sem seguida, responder: 

Já diante de um embrião rigorosamente situado nos marcos do art. 5º da Lei 

de Biossegurança, o que se tem? Uma vida vegetativa que se antecipa a do 

cérebro. Em suma, e já agora não mais por modo conceitualmente provisório, 

porém definitivo, vida humana já rematadamente adornada com o atributo da 

personalidade civil é o fenômeno que transcorre entre o nascimento com vida 

e a morte cerebral
123

. 

 

 Para com isso chegar à via postulada pela opinião do amigo da corte que o 

Ministro Relator privilegiou alhures: 

A única trilha que se lhe abre é a do desperdício do seu acreditado poder de 

recuperar a saúde e até salvar a vida de pessoas, agora sim, tão celebradas 

quanto em carne e osso
124

. 

 

 E assim concluir: 

Donde a inevitabilidade da conclusão de que a escolha feita pela Lei de 

Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião in 

vitro, menos ainda um frio assassinato, porém uma mais firme disposição 

para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio
125

. 

   

 Chamamos a atenção para a expressão “escolha feita pela lei”. Essa é uma 

referência comum em textos jurídicos quando o julgador busca angariar para sua 

decisão o ethos legislativo, ocultando que o processo de significação das expressões 

contidas no texto legal é sempre tarefa sua. 

 Na sequencia, o Ministro Relator informa que sua estratégia busca incorporar, no 

mesmo sentido da legislação julgada, as referidas conquistas constitucionais das 
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dimensões liberal, social e fraternal, que fundam a vida comunitária em uma sociedade 

democrática como a brasileira: 

O que já significa incorporar às imperecíveis conquistas do 

constitucionalismo liberal e social o advento do constitucionalismo fraternal, 

tendo por finalidade específica ou valor fundante a integração comunitária. 

Que é vida em comunidade
126

. 

 

 Seu objetivo é fazer referência a novas fontes jornalísticas apostando sensibilizar 

o seu auditório de referência, como se segue: 

Como o juiz não deve se resignar em ser uma traça ou ácaro de processo, mas 

um ser do mundo, abro as minhas vistas para o cotidiano existencial do País e 

o que se me depara? Correio Braziliense - Caso do filho da atriz Isabel 

Filardis - “O Jamal tem West, uma síndrome neurológica degenerativa, que 

provoca crises compulsivas capazes de destruir áreas do cérebro. Quando 

você se depara com uma questão como essa, a primeira preocupação vai além 

do diagnóstico: o pai quer saber se o filho vai morrer ou será dado como 

louco. Ele chegou a ter 15 crises num dia. Comecei uma corrida contra o 

tempo, até achar a medicação própria para interromper as crises. Esse é um 

tempo de incerteza, que no nosso caso perdurou pelos dois primeiros anos de 

vida. É impossível não questionar a vida”. Revista Veja – Caso do filho do 

jornalista e escritor Diogo Mainardi - “A paralisia cerebral é uma anomalia 

motora. Meu filho anda errado, pega errado, fala errado. Quando é para soltar 

um músculo, ele contrai. Quando é para contrair, ele solta. O cérebro dá uma 

ordem, o corpo desobedece. É o motim do corpo contra o cérebro” [...] “Meu 

filho nunca se interessou por trens elétricos. Mas ele tem um Grande Botão 

Vermelho conectado em mim. Ele me liga e desliga quando quer. E me faz 

mudar de trilho, soltar fumaça, apitar”
127

. 

 

 Citações impactantes tendem a chamar atenção do auditório por meio da 

sensibilização, o Ministro Relator as empregou nesse sentido o que preparou terreno 

para a sedimentação de sua terceira e última síntese, como veremos no tópico 

subsequente. 

 

d) Terceira síntese: o embrião humano in vitro, não possuindo vida 

encefálica, não é objeto da tutela constitucional à vida 
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Estratégia 1: morte encefálica enquanto critério para justificar a 

remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo para fins de transplante, 

pesquisa e tratamento 

 Assim se expressa o Ministro relator: 

Chego a uma terceira síntese parcial: se à lei ordinária é permitido fazer 

coincidir a morte encefálica com a cessação da vida de uma dada pessoa 

humana; se já está assim positivamente regrado que a morte encefálica é o 

preciso ponto terminal da personalizada existência humana, a justificar a 

remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo ainda fisicamente pulsante para 

fins de transplante, pesquisa e tratamento; Se, enfim, o embrião humano a 

que se reporta o art. 5º da Lei de Biossegurança constitui-se num ente 

absolutamente incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, então a 

afirmação de incompatibilidade deste último diploma legal com a 

Constituição é de ser plena e prontamente rechaçada. É afirmativa 

inteiramente órfã de suporte jurídico-positivo, sem embargo da 

inquestionável pureza de propósitos e da franca honestidade intelectual dos 

que a fazem
 128

.  

 Nossa crítica a essa estratégia permanece, torna-se paradoxal atribuir morte 

encefálica a uma estrutura biológica que foi estancada em uma fase de desenvolvimento 

prévia à formação do sistema encefálico. Mas em sede de última instância recursal, essa 

estratégia mostrou-se retoricamente eficaz como pode ser aferido do resultado final do 

julgamento em tela. 

 

Estratégia 2: o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológica são, por via constitucional, metas do Estado brasileiro 

 Sem contra-argumentação, o Ministro Relator pode dar sequência à sua 

estratégia referindo-se agora ao texto constitucional: 

Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação para os 

misteres da Ciência que a Constituição mesma abre todo um destacado 

capítulo para dela, Ciência, cuidar por modo superlativamente prezável. O 

Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas” (CF, art. 218, caput). A pesquisa científica básica 
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receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 

progresso das ciências. (CF, art. 218, § 1º). 

 

  

 Esses e outros deveres constitucionais não se excluem, entre eles o da proteção 

da vida, em sentido amplo, que poderia, mas não o foi no voto do julgador ora 

analisado, estendido ao embrião tratado pelo art. 5º da Lei de Biossegurança. Esse 

silêncio amplia o poder persuasivo de sua estratégia retórica, para então concluir: 

Sem maior esforço mental, percebe-se, nessas duas novas passagens 

normativas, o mais forte compromisso da Constituição-cidadã para com a 

Ciência enquanto ordem de conhecimento que se eleva à dimensão de 

sistema
129

. 

 

  Questionamos: como a referência do Ministro Relator à dimensão de sistema da 

Ciência nessa passagem do seu voto se coaduna com a dimensão de sistema do Direito? 

O que nos parece é que há aqui uma postulação de que o jurídico deve ser submetido ao 

científico em nome da exigência constitucional do tratamento prioritário do Estado para 

com a pesquisa científica básica em razão do progresso das ciências. Contudo, a 

expressão “progresso das ciências” estando ligada de forma aditiva no texto 

constitucional à expressão “bem público” não parece problematizar essa linha 

argumentativa? 

 Lembremos também que a Teoria dos Sistemas trata de sistemas autorreferentes 

e que a interferência entre sistemas diferentes com corrupção de código de um sobre o 

outro implica em uma indesejada hetero-referência. Vê-se que a estratégia do Ministro 

Relator torna-se menos persuasiva quando o grau de complexidade do problema por ela 

enfrentado aumenta. Dessa forma, é a omissão dessa maior complexidade que garante 

sua eficácia retórica. 
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Conclusão: a união das três sínteses com os fundamentos 

constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da atividade 

científica implica na improcedência da ADIN 3.510-0 

 Argumenta o Ministro Relator que: 

É assim ao influxo desse olhar pós-positivista sobre o Direito brasileiro, olhar 

conciliatório do nosso Ordenamento com os imperativos da ética humanista e 

da justiça material, que chego à fase definitiva da prolação do meu voto. 

Fazendo-o, acresço às três síntese anteriores esses dois outros fundamentos 

constitucionais do direito à saúde e à livre expressão da atividade científica 

para julgar, como de fato julgo, totalmente improcedente a presente ação 

direta de inconstitucionalidade. Não sem antes pedir todas as vênias desse 

mundo aos que pensam diferentemente, seja por convicção jurídica, ética, ou 

filosófica, seja por artigo de fé. É como voto
130

. 

 

 Tal conteúdo já se mostrava evidente nos momentos iniciais de seu discurso, 

restando às mais de setenta laudas utilizadas apenas a função de justificação formal de 

sua visão da lide, o que evidencia seu caráter entimemático. 

 

5.2. Resumo da análise qualitativa do emprego das estratégias retóricas 

no voto do Ministro Relator 

 As estratégias retóricas empregadas pelo Ministro Relator em seu voto são 

fundamentais para construção de sua decisão: em primeiro lugar, as séries dicotômicas 

oferecem de forma velada ao auditório referente um critério qualitativo que o dirige no 

sentido daquele pólo da dicotomia desejado pelo julgador; em segundo lugar, apenas a 

estratégia erística de empregar o critério da morte encefálica para uma estrutura 

impedida heteronomamente de desenvolver sistema encefálico permite inferir a decisão 

proferida em seu voto. 
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 Contudo, sem o apoio de uma análise retórica tais estratégias e métodos retóricos 

de ação discursiva foram eficazes e produziram a decisão esperada pelo julgador. 

 

 

5.3. Fontes referidas para justificar as estratégias retóricas do voto do 

Ministro Relator 
 

Nesse tópico será possível testar a primeira hipótese doutrinal de que o 

biodireito advém da bioética, pois os dados abaixo demonstram quantitativamente as 

fontes empregadas pelo Ministro Relator em seu voto. 

a) Fontes referidas na introdução 

A única fonte empregada na fase introdutória do primeiro voto analisado foi 

infraconstitucional, a Lei 9.868/99, Art. 9º, § 1º, na qual o Ministro Relator 

fundamentou a possibilidade de determinação de realização da primeira audiência 

pública no Supremo Tribunal Federal para angariar as opiniões dos amigos da corte que 

atenderam ao chamamento da ADIN 3.510-0. 

 Na sequência, o seu discurso expõs os dispositivos impugnados e as partes 

processuais envolvidas na presente ação, elencou os amigos da corte admitidos para a 

audiência pública, diminuiu a complexidade da lide efetuando um recorte na pluralidade 

das correntes de opinião verificadas na audiência pública dividindo a mesma em apenas 

duas e passou a expor suas características, para, em fim, apontar a multidisciplariedade 

e a antiteticidade da temática discutida, além do plurarismo e do humanismo com o qual 

a mesma foi discutida pelos amigos da corte. 

 Em suma, há apenas uma referência a fonte infra-constitucional como apoio 

discursivo nas etapa introdutória do voto do  Ministro Relator, tão somente para 

fundamentar a realização da audiência pública na ADIN 3.510-0. 
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b) Fontes referidas na primeira síntese 

Estratégia 1 

Foram fontes constitucionais empregadas pelo Ministro Relator às páginas 12 e 

13 de seu voto:  

 CF, Art. 103, VI; 

 CF, Art. 102, I, a. 

A primeira fonte constitucional fez referência à legitimidade do Procurador 

Geral da República na propositura da ADIN 3.510-0, enquanto a segunda tratou da 

“adequação da via eleita” em relação a suposta “situação de incompatibilidade vertical 

com a Margna Carta”. Como visto, ambas não tocam a temática central da controvércia, 

salvo transversalmente. 

Foram fontes infraconstitucionais empregadas pelo Ministro Relator nessa etapa 

do voto: 

 Lei 11.105/05. Art. 5º, I e II, § 1º. 

A fonte infraconstitucional limitou-se apenas a citar o artigo impugnado em toda 

sua inteiresa, servido apenas de apresentação didática ao tema e não interferindo na 

estratégia retórica do julgador. 

Quantitativamente temos que o Ministro Relator empregou fontes 

constitucionais em 67% e infraconstitucionais em 33%, tão somente para fundamentar 

processualmente sua posição de julgador do mérito. 

Estratégia 2 

Foi fonte médico-doutrinária usada pelo Ministro Relator na estapa de seu voto 

às páginas 16 e 17: 

 Do amigo da corte (Débora Diniz). 
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A opinião colhida, fornecida por um dos amigos da corte, refere-se ao 

diagnóstico da inviabilidade embrionária para fins de reprodução assistida, no qual a 

frase “o único destino possível para eles é o congelamento permanente, o descarte ou a 

pesquisa científica” produziu profundo impacto na orientação discursiva do Ministro 

Relator. 

Foram fontes midiáticas usadas pelo julgador às páginas 20 e 21 de seu voto: 

 De revistas (Isto é e Época). 

Podemos observar o uso peculiar de fontes midiáticas de duas revistas 

nacioanais em contraposição aos dados fornecidos pelos amigos da corte na referida 

audiência pública da ADIN 3.510-0 em referência as questões da “realização de 

pesquisas no campo da medicina celular ou regenerativa” e do número de “brasileiros 

que sofrem de algumas doenças degenerativas”. 

 

Como descrito acima, a estratégia retórica do Ministro Relator restou baseada 

em fontes pouco comuns ao discurso dos juristas, pois foram retirados por uma vez de 

informação prestada por um dos amigos da corte e por duas vezes de revistas de 

circulação nacional. 

Importante notar que o julgador não contrapós a primeira fonte outra que com 

ela não compartilhava o entendimento, o que demonstra a ocultação de sua consciência 

já formada durante a exposição de seus métodos materiais de ação discursiva. 

Quanto ao recurso às fontes midiáticas, são de qualidade contestável frente aos 

dados fornecidos pelos amigos da corte, formados, segundo o próprio julgador, por 

expertes na temática biotecnológica objeto da lide em questão
131

. 

                                                           
131

 “Estou a dizer: decisão colegiada tão mais legítima quanto precedida da coleta de opiniões dos mais 

respeitáveis membros da comunidade científica brasileira, no tema”. Voto do Ministro Relator. 
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Em nenhum momento observamos referência de que o Biodireito advém da 

Bioética, o que disconfirma a tendência das fontes pesquisadas no Capítulo 3 dessa 

investigação e só fortalece nossa hipótese de que o Biodireito surge da pragmática 

decisória do próprio STF. E assim, o Ministro relator concluiu a primeira síntese de seu 

voto. 

c) Fontes referidas na segunda síntese 

Estratégia 1 

Na construção de sua segunda síntese, o Ministro Relator não se utilizou de 

nenhuma fonte comum ao discurso jurídico, centrando-se no apoio discursivo de fontes 

comuns ao discurso biomédico como veremos a seguir: 

Foram fontes médico doutrinárias referidas pelo julgador da página 37 à 42 de 

seu voto: 

 Conceito de célula-tronco embrionária; 

 Conceito de célula-tronco adulta; 

 Conceito de embrião; 

 Conceito de feto; 

 Marco Antônio Zago. 

Em uma tentativa louvável de precisar os significados de importantes expressões 

empregadas em seu discurso, o Ministro Relator tratou de apresentar os conceitos de 

célula tronco embrionária e adulta, de embrião e de feto, o que lhe permitiu evitar 

alguns contra-argumentos advindos da imprecisão linguística dos mesmos, em especial 

                                                                                                                                                                          
Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf. Acesso em: 

19/02/2012. p.4. 

 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/adi3510relator.pdf
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aquele que trata a pesquisa com células tronco embrionárias como aborto de embriões, 

quando abortamento só pode ocorrer na fase fetal da gestação. 

A fonte colhida nos autos processuais, advindo da opinião de um dos amigos da 

corte, visa fortalecer a linha argumentativa de que a totipotência das células tronco 

embrionária vai se perdendo “muito precocemente na formação do embrião”, o que 

implica na tese da necessidade da produção excedente de embriões para que os mesmos, 

não sendo utilizados para terapia de fertilização, cheguem à etapa de inúteis para a 

mesma. 

O poder retórico dessa construção, evidentemente, está na omissão dos vários 

contra-argumentos colhidos na audiência pública mencionada que se apresentam contra 

a linha argumentativa do julgador e que é aqui evidenciada. 

Mais uma vez, a descrição das fontes acima fortalece nossa hipótese da 

construção pragmática do Biodireito no STF, já que nada indica, até a presente etapa do 

voto, que a hipótese da origem bioética do biodireito se confirme. 

Quantitativamente, o recurso às fontes comuns ao discurso biomédico foi plena, 

100% de referência pelo julgador. 

 

d) Fontes referidas na terceira síntese 

 

Estratégia 1 

 Foram fontes constitucionais empregadas pelo Ministro Relator da página 59 à 

69 de seu voto: 

 CF, Art. 199, § 4º; 

 CF, Art. 218, Caput; 

 CF, Art. 218, § 1º. 
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 Foram fontes infraconstitucionais empregadas pelo Ministro Relator às páginas 

59 e 60 de seu voto: 

 Lei 9.434/97; 

 Lei 11.105/05, Art. 5º. 

A primeira fonte infraconstitucional empregada pelo julgador para justificar o 

argumento de que o critério da morte encefálica pode ser usado como critério para se 

analisar o status jurídico do embrião de que trata o art. 5º impugnado na ADIN 3.510-0, 

o que já foi por nós criticado alhures, pois o embrião por nunca ter possuído sistema 

encefálico não pode ser objeto de morte encefálica. 

Muito difícil acreditar que o experimentado Ministro Relator desconheça tal 

paradoxo, mas crível é apontar para um uso erístico da estratégia retórica que leva o 

auditório ao erro que favorece sua linha argumentativa. Aqui o emprego da Teoria de 

Aristóteles aparece como bem eficaz. 

A segunda fonte infraconstitucional limita-se a servir de parâmetro para o 

emprego na analogia com o primeiro que se perfaz tão somente pela omissão do 

paradoxo citado acima. 

 Temos assim, em termos quantitativos, 60% de referência às fontes 

constitucionais e 40% às fontes infraconstitucionais, o que implica na desconfirmação 

da primeira hipótese aqui testada. 

Foi fonte midiática usada pelo julgador nas páginas 64 e 65 de seu voto: 

 Jornal (Correio Braziliense). 

Foi topos midiático usado por U1 na Tabela7: 

 Revista (Veja). 

A primeira fonte midiática usada pelo julgador visou empregar a prova retórica 

páthos com a citação do caso da filha de uma famosa atriz brasileira portadora de uma 
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síndrome neurológica que supostamente poderá ser tratada com os resultados positivos 

das pesquisas com células-tronco embrionárias. Seu poder retórico está na omissão de 

vários contra-argumentos constantes da audiência pública e que se contrapõem a linha 

argumentativa desenvolvida pelo Ministro Relator, entre eles a de que tal terapia é 

provável, mas não necessariamente garantida. 

A segunda fonte midiática, na mesma linha, traz o exemplo do filho de um 

famoso jornalista e escritor brasileiro que é vítima de uma anomalia motora provocada 

por uma paralisia cerebral. O emprego da prova retórica páthos é evidente e seu poder 

retórico está na mesma linha crítica do parágrafo anterior. 

A estratégia empregada pelo Ministro Relator é tão somente retórica, ela visa 

tocar sentimentalmente o auditório com frases de efeito do tipo “ele chegou a ter 15 

crises num dia” e “é o motim do corpo contra o cérebro”. A omissão de referência 

legislativa e doutrinária, bem como bioética, demonstra o poder retórico dessa estratégia 

acaso não se exponha o que nela resta oculto, como fazemos aqui e agora. 

Mais uma vez, descreve-se como o Biodireito surge das ações materiais dos 

Ministros do STF da pragmática decisória de lides tecnológicas e não de uma doutrina 

posta a disposição dos mesmos como o senso comum teórico do jurista tende a 

apresentar no Brasil. 

5.4. Resumo da análise quantitativa da referência às fontes no voto do 

Ministro relator 

 
Como pudemos perceber acima, os percentuais do uso das fontes pelo Ministro 

Relator não confirma a tendência doutrinária, reunida no Capítulo 3, de que o Biodireito 

origina-se da Bioética, em especial de seus princípios norteadores. Contudo, a mesma 

demonstração ratifica nossa hipótese da origem pragmática do Biodireito na prática 
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decisória do Supremo Tribunal Federal, ao demonstrar a mobilidade que o julgador 

possui ao inventariar suas fontes segundo as diretrizes de sua estratégia retórica.  

 

5.5. Desconstrução retórico-analítica do voto do Ministro Presidente na 

ADIN 3.510-0 

a) Introdução: estratégia de legitimação do STF 

O segundo julgador, daqui em diante denominado Ministro Presidente, foi 

escolhido por votar em sentido diferente daquele que motivou o voto do Ministro 

Relator analisado anteriormente.  

Seguem as estratégias com as sínteses mais importantes do seu raciocínio, 

intercaladas com as respectivas pontuações, no mesmo modelo de análise do primeiro 

voto investigado. 

O Ministro Presidente inicia seu discurso tratando de descrever o âmbito 

discursivo como um ambiente plural e democrático, a saber: 

Os pronunciamentos dos senhores advogados, do Ministério Público, dos 

amici curiae e dos diversos cientistas e expertos, assim como os votos 

magistrais de Vossas Excelências, fizeram desta Corte um foro de 

argumentação e de reflexão com eco na coletividade e nas instituições 

democráticas
132

. 

 

 Complementando que o presente julgamento será lembrado por sua importância 

na história constitucional de nosso país, como se segue: 

Assim, o que posso dizer é que este Tribunal encerra mais um julgamento 

que certamente representará um marco em nossa jurisprudência 

constitucional
133

. 

 

 Segue relacionando a questão constitucional acima com a temática dos direitos 

humanos em um Estado democrático de Direito: 

                                                           
132

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.1. 
133

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.1. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf
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Chamado a se pronunciar sobre um tema tão delicado, o da 

constitucionalidade das pesquisas científicas com células-tronco 

embrionárias, um assunto que é ético, jurídico e moralmente conflituoso em 

qualquer sociedade construída culturalmente com lastro nos valores 

fundamentais da vida e da dignidade humana, o Supremo Tribunal Federal 

profere uma decisão que demonstra seu austero compromisso com a defesa 

dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito
134

. 

 

 Para então empregar uma estratégia já aplicada pelo Ministro Relator em seu 

voto, reduzir a complexidade do tema quando estrutura o debate tema da ADIN 3.510-0 

dentro das fronteiras das opiniões científicas e religiosas, como vemos: 

O julgamento desta ADI n° 3.510, dedicadamente conduzido pelo Ministro 

Carlos Britto, constitui uma eloquente demonstração de que a Jurisdição 

Constitucional não pode tergiversar diante de assuntos polêmicos envolvidos 

pelo debate entre religião e ciência
135

. 

 

 Embora possamos observar explicitamente influência religiosa em um dos 

amigos da corte (CNBB – Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) e científica em 

um dos outros (ANIS – Instituto de bioética, direitos humanos e gênero), não se pode 

ocultar que tais entidades não representam toda a complexidade axiológica que norteia o 

debate. 

 Passa o Ministro Presidente a ressaltar a competência do STF para apreciar o 

mérito da questão proposta na ADIN 3.510-0: 

É em momentos como este que podemos perceber, despidos de qualquer 

dúvida relevante, que a aparente onipotência ou o caráter contra-majoritário 

do Tribunal Constitucional em face do legislador democrático não pode 

configurar subterfúgio para restringir as competências da Jurisdição na 

resolução de questões socialmente relevantes e axiologicamente carregadas 

de valores fundamentalmente contrapostos
136

. 

   

 Parece-nos que a estratégia aqui encontra respaldo na prática decisória dos 

Tribunais Constitucionais ocidentais diante de temáticas com alto custo político para o 

Parlamento.  

                                                           
134

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.1. 
135

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.1. 
136

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.2. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf
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Outro aspecto interessante é a aparente competência jurídica para tratar da 

chamada “técnica de ponderação” diante do choque de princípios constitucionais, 

corrente que historicamente o Ministro Presidente vem advogando em suas 

participações como membro de nosso Supremo Tribunal Federal. 

 Parte o julgador para referir-se aos dados históricos que sustentarão sua linha 

argumentativa da competência do STF para tratar de uma lide como esta: 

Delimitar o âmbito de proteção do direito fundamental à vida e à dignidade 

humana e decidir questões relacionadas ao aborto, à eutanásia e à utilização 

de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia são, de fato, tarefas que 

transcendem os limites do jurídico e envolvem argumentos de moral, política 

e religião que vêm sendo debatidos há séculos sem que se chegue a um 

consenso mínimo sobre uma resposta supostamente correta para todos
137

. 

 

 Para então concluir seu raciocínio de que a participação do Poder Judiciário não 

rompe com a tese da Tripartição de Poderes e não suprime a participação democrática 

do Poder Legislativo, como observamos: 

Apesar dessa constatação, dentro de sua competência de dar a última palavra 

sobre quais direitos a Constituição protege, as Cortes Constitucionais, quando 

chamadas a decidir sobre tais controvérsias, têm exercido suas funções com 

exemplar desenvoltura, sem que isso tenha causado qualquer ruptura do 

ponto de vista institucional e democrático
138

. 

 

 Inicia sua referência às fontes comuns ao discurso dos juristas quando 

exemplifica com jurisprudências (americana e alemã) nesse sentido: 

Importantes questões nas sociedades contemporâneas têm sido decididas não 

pelos representantes do povo reunidos no parlamento, mas pelos Tribunais 

Constitucionais. Cito, a título exemplificativo, a famosa decisão da Suprema 

Corte norte-americana no caso Roe vs. Wade, assim como as decisões do 

Tribunal Constitucional alemão nos casos sobre o aborto (BVerfGE 39, 1, 

1975; BverfGE 88, 203, 1993)
139

. 

 

 Na sequência, o julgador faz referência a uma fonte jurídica doutrinal norte- 

americana no sentido de garantir o ethos da legitimidade da decisão em tela pelo STF: 
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 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf. Acesso em: 19/02/2012. p.2. 
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 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 
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 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 
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http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf


90 

 

Lembro, em contra-argumento, as palavras de Ronald Dworkin que, na 

realidade norte-americana, ressaltou o fato de que “os Estados Unidos são 

uma sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos constitucionais 

tivessem sido confiados à consciência de instituições majoritárias"
140

. 

 

 Após duas referências estrangeiras, o Ministro Presidente retorna à fonte 

nacional com referência as jurisprudências do próprio STF, a saber: 

Em nossa realidade, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo questões 

importantes, como a recente afirmação do valor da fidelidade partidária (MS 

n° 26.602, 26.603 e 26.604), sem que se possa cogitar de que tais questões 

teriam sido melhor decididas por instituições majoritárias, e que assim teriam 

maior legitimidade democrática
141

. 

 

 A próxima referência busca fonte jurídica doutrinal estrangeira para minimizar o 

poder persuasivo de uma suposta contra-argumentação no sentido de que decisões 

parlamentares são mais legítimas do que decisões judiciais, como verificamos: 

Certamente, a alternativa da atitude passiva de self restraint – ou, em certos 

casos, de greater restraint, utilizando a expressão de García de Enterría - 

teriam sido mais prejudiciais ou menos benéficas para a nossa democracia
142

. 

 

No Brasil, ao que nos parece, há um recuo do Poder Legislativo em arcar com o 

custo político de tais decisões, pois o antagonismo entre correntes é tornado público por 

seus respectivos eleitores, o que destina as polêmicas para a análise do Poder Judiciário 

em sede Constitucional, sendo o caso da ADIN 3.510-0, já julgada e aqui sob análise, 

bem como da ADPF 54/04, ainda aguardando julgamento. E muito embora seja essa 

última mais próxima da lide atual, o julgador refere-se à temática da fidelidade 

partidária em seu discurso. 

Retomando a temática da legitimidade do STF para julgar tal causa, o Ministro 

Presidente faz referência aos pronunciamentos dos amigos da corte nas audiências 

públicas presentes nos autos, bem como do Ministério Público e das Advocacias, 

pública e privada, durante o processo e daí infere que o STF é um espaço democrático 
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 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf Acesso em: 19/02/2012. p.3. 
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para a decisão que seria ali pronunciada, justificando tal linha argumentativa na doutrina 

jurídica alemã, para a qual “o tribunal representa o cidadão argumentativamente”: 

O Supremo Tribunal Federal demonstra, com este julgamento, que pode, sim, 

ser uma Casa do povo, tal qual o parlamento. Um lugar onde os diversos 

anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram guarida 

nos debates procedimental e argumentativamente organizados em normas 

previamente estabelecidas. As audiências públicas, nas quais são ouvidos os 

expertos sobre a matéria em debate, a intervenção dos amici curiae, com suas 

contribuições jurídica e socialmente relevantes, assim como a intervenção do 

Ministério Público, como representante de toda a sociedade perante o 

Tribunal, e das advocacias pública e privada, na defesa de seus interesses, 

fazem desta Corte também um espaço democrático. Um espaço aberto à 

reflexão e à argumentação jurídica e moral, com ampla repercussão na 

coletividade e nas instituições democráticas
 143

. 

 

 Mais uma referência a uma fonte jurídica doutrinal estrangeira para fixar a 

dicotomia da representação: poder legislativo / poder judiciário: 

Ressalto, neste ponto, que, tal como nos ensina Robert Alexy, “o parlamento 

representa o cidadão politicamente, o tribunal constitucional 

argumentativamente”
144

. 

 

Só então, fixa o julgador a premissa de que o debate sobre a temática da ADIN 

3.510-0 não foi encerrada no Parlamento e que agora chega ao Judiciário “a nota 

distintiva da racionalidade argumentativa e procedimental própria de uma Jurisdição 

Constitucional” para então concluir a certeza da legitimidade democrática da decisão a 

ser proferida: 

O debate democrático produzido no Congresso Nacional por ocasião da 

votação e aprovação da Lei n° 11.105/2005, especificamente de seu artigo 5º, 

não se encerrou naquela casa parlamentar. Renovado por provocação do 

Ministério Público, o debate sobre a utilização de células-tronco para fins de 

pesquisa científica reproduziu-se nesta Corte com intensidade ainda maior, 

com a nota distintiva da racionalidade argumentativa e procedimental própria 

de uma Jurisdição Constitucional
145

. 
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 E assim conclui, com a tese da legitimidade do STF diante do julgamento da 

ADIN 3.510-0: “Não há como negar, portanto, a legitimidade democrática da decisão 

que aqui tomamos hoje”
146

. 

b) Primeira síntese: estratégia de dogmatização da lide 

Nessa etapa de seu voto, o Ministro Presidente inicia suas ações discursivas 

tendentes a dogmatização da lide, pois seu objetivo não é julgar inconstitucional o 

artigo de lei impugnado, mas criticar a própria lei que o contém, como veremos.  

Sua posição de não seguir a estratégia empregada pelo Ministro Relator é 

enfática “para decidi-la não precisamos adentrar em temáticas relacionadas aos marcos 

inicial e final da vida humana”, o que diminui a complexidade da lide por não enfrentá-

la como delimitada pela petição inicial: 

O voto que profiro parte de uma constatação básica: temos uma questão 

específica posta em julgamento, a constitucionalidade da utilização de 

células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica, e para decidi-la 

não precisamos adentrar em temáticas relacionadas aos marcos inicial e final 

da vida humana para fins de proteção jurídica
147

. 

   
Para se esquivar, o julgador faz referência histórica à falta de consenso entre as 

opiniões em debate. Depois segue citando que ciência, religião e filosofia seguiram seus 

próprios argumentos quanto ao início e fim da vida humana:  

São questões transcendentais que pairam no imaginário humano desde 

tempos imemoriais e que nunca foram resolvidas sequer com relativo 

consenso. Ciência, religião e filosofia construíram sua própria história em 

torno de conceitos e concepções sobre o que é a vida, quando ela começa e 

como deve ser ela protegida. Com todo o desenvolvimento do pensamento e 

do conhecimento humano, não é possível vislumbrar qualquer resposta 

racionalmente aceitável de forma universal, seja pela ciência ou pela religião, 

seja pela filosofia ou pelo imaginário popular
148

. 
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Para então inferir que a resposta só pode ser dada pela razão e que os demais 

saberes, salvo o jurídico, não podem produzir respostas “moralmente corretas e 

universalmente aceitáveis”, como se segue: 

Se podemos tirar alguma lição das múltiplas teorias e concepções e de todo o 

infindável debate que se produziu sobre temas como o aborto, a eutanásia e 

as pesquisas com embriões humanos, é que não existem respostas 

moralmente corretas e universalmente aceitáveis sobre tais questões
149

. 

 

 Uma típica estratégia moderna, onde em contextos plurais, como os encontrados 

das democracias do ocidente, o direito passa a representar “o último repositório de 

regras éticas comuns”
150

 frente ao parco poder das regras produzidas por outras ordens 

normativas. 

c) Segunda síntese: estratégia da fixação do critério de análise segundo 

os princípios da responsabilidade e da proporcionalidade 

Nessa etapa de sua estratégia, o Ministro Presidente busca os critérios de 

racionalidade de sua tese nos princípios da responsabilidade e da proporcionalidade 

para, ao contrário da ciência, religião e filosofia, fornecer uma resposta jurídica dentro 

dos parâmetros por ele escolhidos. 

Inicia o julgador apontando para a existência de “um elemento vital digno de 

proteção jurídica” e postulando a tese da não necessidade da existência de um sujeito de 

direito para que haja tal tutela para então dogmatizar sua questão que é a de “como o 

Estado deve atuar na proteção desse organismo pré-natal diante das novas tecnologias”: 

Independentemente da concepção que se tenha sobre o termo inicial da vida, 

não se pode perder de vista – e isso parece ser indubitável diante de qualquer 

posicionamento que se adote sobre o tema – que, em qualquer hipótese, há 

um elemento vital digno de proteção jurídica. Muitas vezes passa 

despercebido nos debates que não é preciso reconhecer em algo um sujeito de 

direitos para dotar-lhe de proteção jurídica indisponível. Mesmo entre 

aqueles que consideram que antes do nascimento com vida não há 
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especificamente um sujeito de direitos fundamentais, não é possível negar 

que na fase pré-natal há um elemento vital digno de proteção. Assim, a 

questão não está em saber quando, como e de que forma a vida humana tem 

início ou fim, mas como o Estado deve atuar na proteção desse organismo 

pré-natal diante das novas tecnologias, cujos resultados o próprio homem não 

pode prever
151

. 

 

 Note-se como o Ministro Presidente, tal qual o Ministro Relator, busca trazer a 

temática para um âmbito discursivo menos complexo, evitando tratar de aspectos 

extrajurídicos que poderiam dificultar ou impedir seu objetivo que é votar pela decisão 

da temática proposta. 

Iniciando agora a etapa de justificação de sua estratégia, o Ministro Presidente 

escolhe fazer uso do princípio da responsabilidade colhido na doutrina filosófica 

estrangeira no intuito de criticar a qualidade da lei que contém o artigo impugnado pela 

ADIN 3.510-0, como verificamos: “Trago à tona as lições de Hans Jonas para afirmar 

que o Estado deve atuar segundo o princípio responsabilidade”
152

. Embora a doutrina 

não tenha esse poder de império sobre o Estado, é nesse sentido que o julgador emprega 

tal fonte. 

Inicialmente ele fixa a premissa do risco do homem ser alvo de sua própria 

tecnologia por efeito colateral do emprego que não pode ser por ele plenamente 

mensurado; para então inferir que tal homem precisa de uma nova ética, baseada no 

princípio da responsabilidade contra os abusos de seu próprio poder tecnológico: 

As novas tecnologias ensejaram uma mudança radical na capacidade do 

homem de transformar seu próprio mundo e, nessa perspectiva, por em risco 

sua própria existência. E o homem tornou-se objeto da própria técnica
153

. 
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Sua conclusão apresenta como “indubitável” o “consenso a respeito da 

necessidade de que os avanços tecnológicos e científicos [...] sejam regulados pelo 

Estado com base no princípio responsabilidade”, o que fortalece retoricamente sua 

argumentação, já que para a tópica aristotélica o que não causa dúvida é naturalmente 

preferível ao que causa dúvida: 

O homo faber ergue-se diante do homo sapiens. A manipulação genética, um 

sonho ambicioso do homo faber de controlar sua própria evolução, demonstra 

a necessidade de uma nova ética do agir humano, uma ética de 

responsabilidade. “O princípio responsabilidade – ensina Hans Jonas – [...] 

obriga ao temor e ao respeito: conservar incólume para o homem [...] seu 

mundo e sua essência contra os abusos de seu poder”. Independentemente 

dos conceitos e concepções religiosas e científicas a respeito do início da 

vida, é indubitável que existe consenso a respeito da necessidade de que os 

avanços tecnológicos e científicos, que tenham o próprio homem como 

objeto, sejam regulados pelo Estado com base no princípio 

responsabilidade
154

. 

 

A estratégia seguinte busca ressalvar-se da contra-argumentação com o objetivo 

de angariar credibilidade junto ao auditório, apontando a consciência de que a tese do 

emprego do princípio é tão somente um limite e não um entrave aos “avanços da 

medicina e da biotecnologia, cujos benefícios para a humanidade são patentes”
155

. 

O próprio emprego da expressão “avanços” é retórico, posto que o próprio 

Ministro Presidente já havia mencionado a impossibilidade do homem antever todos os 

efeitos do emprego da biotecnologia. Contudo, ocultada tal ressalva, o efeito persuasivo 

é conquistado. 

Cita o julgador, os depoimentos dos “renomados cientistas” entre os amigos da 

corte sobre um “futuro promissor” em experiências com tais células, ocultando os 

depoimentos contrários, o que garante a persuasividade de seu argumento:  
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Os depoimentos de renomados cientistas na audiência pública realizada nesta 

ADI n° 3.510 nos apresentam um futuro promissor em tema de pesquisas 

com células tronco originadas do embrião humano
156

. 

 

Mais uma vez, como ocorreu com a estratégia empregada pelo Ministro Relator, 

o Ministro Presidente pode perder em persuasividade quando nos deparamos com 

apenas um dos amigos da corte representando profissionais da pesquisa científica. 

Em seguida, toma o apoio da história para dizer que toda tentativa de barrar o 

progresso científico e tecnológico é sempre frustrada e na doutrina filosófica estrangeira 

para justificar seu argumento de que a união entre ciência e tecnologia é sempre exitosa, 

o que lhe garante força retórica: 

A história nos ensinou que é toda a humanidade que sai perdendo diante de 

tentativas, sempre frustradas, de barrar o progresso científico e tecnológico. 

Nas felizes palavras de Hans Jonas: “O que vale a pena reter no caso da 

ciência e da técnica, em especial depois da sua simbiose, é que se há uma 

história de êxito, essa é a história de ambas; um êxito contínuo, condicionado 

por uma lógica interna, e, portanto, prometendo seguir assim no futuro”
157

. 

 

 Note-se o emprego da expressão “a história nos ensinou” para angariar mais 

efeito persuasivo para seu ethos, similar aquela empregada pelos juristas, “a lei diz”. 

Para não deixar o auditório disperso, retoma a tese de que mesmo esse êxito 

produz riscos e por isso se deve “contrapor o princípio responsabilidade” já que o 

mesmo apoio discursivo que faz uso (jurídico filosófico) adverte, com referência a 

doutrina filosófica estrangeira, que “o próprio desconhecimento das consequências 

últimas é motivo para uma contenção responsável”: 

 

À utopia do progresso científico, não obstante, deve-se contrapor o princípio 

responsabilidade [...] como exigência de uma [...] ética de responsabilidade 

proporcional à amplitude do poder do homem e de sua técnica. Como bem 

assevera Hans Jonas, “em vista do potencial quase escatológico dos nossos 
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processos técnicos, o próprio desconhecimento das consequências últimas é 

motivo para uma contenção responsável”
158

. 

 

 Segue o Ministro Presidente com referência à doutrina estrangeira (Bloch, 

Häberle e Jonas) para retomar a tese do emprego do princípio da responsabilidade, 

como se percebe: 

Ao princípio esperança (de Bloch) contrapõe-se o princípio responsabilidade 

(de Jonas). Como tenho afirmado em outras ocasiões, com base nas lições do 

Professor Peter Häberle, a Constituição de 1988, ao incorporar tanto o 

“princípio-responsabilidade” (Hans Jonas) como o “princípio-esperança” 

(Ernst Bloch), permite que nossa evolução constitucional ocorra entre a ratio 

e a emotio. O certo é que o ser humano, diante das novas tecnologias, deve 

atuar de acordo com uma ética de responsabilidade
159

. 

 

Chega o momento mais importante dessa segunda etapa, quando o Ministro 

Presidente reformula a lide em questão: da inconstitucionalidade do Art. 5º da Lei 

11.105/05 para o tratamento prudente da matéria pela Lei 11.105/05, remetendo a 

discussão para o campo da proporcionalidade principiológica: 

Portanto, a questão está em saber se a Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005, 

regula as pesquisas científicas com células tronco embrionárias com a 

prudência exigida por um tema ética e juridicamente complexo, que envolve 

diretamente a própria identidade humana. A questão, assim, envolve uma 

análise segundo parâmetros de proporcionalidade
160

. 

 

Como o auditório aqui referido é o universal e não pode questionar, a temática 

suscitada na petição inicial da ADIN 3.510-0 é deixada de lado e o julgador segue com 

sua estratégia retórica sem maiores entraves
161

. 
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d) Terceira síntese: estratégia da interpretação conforme com efeito 

aditivo 

O Ministro Presidente inicia essa etapa de seu voto com referência textual ao art. 

5º da Lei 11.105/05, para em seguida apontar, em primeiro lugar seus aspectos positivos 

e, em segundo lugar seus aspectos negativos. A negatividade apontada pelo julgador 

está na regulamentação da temática pelo Parlamento em um único artigo, ela serve de 

critério para que ele aponte sua tese: “violação do princípio da proporcionalidade como 

proibição de proteção deficiente”: 

A Lei n° 11.105, de 24 de março de 2005, estabelece normas de segurança e 

mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam Organismos 

Geneticamente Modificados – OGM e seus derivados. Em seu artigo 

preambular, a própria lei estabelece as diretrizes que constituem o lastro de 

suas normas: o estímulo e o avanço científico na área de biossegurança e 

biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a 

observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Em 

todo o corpo da lei, o art. 5º é destinado à regulamentação da utilização, para 

fins de pesquisa, de células-tronco embrionárias obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro. É possível perceber que a lei, 

inegavelmente, foi cuidadosa na regulamentação de alguns pontos, ao exigir 

que as pesquisas sejam realizadas apenas com embriões humanos ditos 

“inviáveis”, sempre mediante o consentimento dos genitores e com 

aprovação prévia dos projetos por comitês de ética, ficando proibida a 

comercialização do material biológico utilizado. O que causa perplexidade, 

por outro lado, é perceber que, no Brasil, a regulamentação de um tema tão 

sério, que envolve profundas e infindáveis discussões sobre aspectos éticos 

nas pesquisas científicas, seja realizada por um, e apenas um artigo. A 

primeira impressão, não há dúvida, é de que a lei é deficiente na 

regulamentação do tema e, por isso, pode violar o princípio da 

proporcionalidade [...] como proibição de proteção deficiente
162

. 

 

 Para tanto, busca fundamento jurídico-doutrinário na temática da feição objetiva 

dos direitos fundamentais que obriga o Estado a cumprir algumas funções por aqueles 

ordenadas, em especial “contra agressão propiciada por terceiros”: 

Como é sabido, os direitos fundamentais se caracterizam [...] também por 

uma feição objetiva que os tornam verdadeiros mandatos normativos 

direcionados ao Estado. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais 
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legitima a ideia de que o Estado se obriga [...] a garantir os direitos 

fundamentais contra agressão propiciada por terceiros
163

. 

 

 Segue o Ministro Presidente argumentando que para que isso seja satisfeito é 

necessária a intervenção de órgãos estatais com “alguma liberdade de conformação”, o 

que remete implicitamente ao STF: “A forma como esse dever será satisfeito constitui, 

muitas vezes, tarefa dos órgãos estatais, que dispõem de alguma liberdade de 

conformação”
164

. 

 A fundamentação é por ele buscada inicialmente na jurisprudência estrangeira 

alemã, onde a tese fora sustentada implicando na proteção estatal dos direitos 

fundamentais:  

A jurisprudência da Corte Constitucional alemã acabou por consolidar 

entendimento no sentido de que do significado objetivo dos direitos 

fundamentais resulta o dever do Estado não apenas de se abster de intervir no 

âmbito de proteção desses direitos, mas também de proteger tais direitos 

contra a agressão ensejada por atos de terceiros. Essa interpretação da Corte 

Constitucional empresta sem dúvida uma nova dimensão aos direitos 

fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da posição de "adversário" 

para uma função de guardião desses direitos. É fácil ver que a ideia de um 

dever genérico de proteção fundado nos direitos fundamentais relativiza 

sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, 

permitindo que se reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos sobre 

toda a ordem jurídica. Assim, ainda que não se reconheça, em todos os casos, 

uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocamente, a 

identificação de um dever deste de tomar todas as providências necessárias 

para a realização ou concretização dos direitos fundamentais
165

. 

  

Para então se referir à doutrina estrangeira alemã cujo fundamento é o de que “o 

ato (legislativo) violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se o grau 

de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau em que não se realiza o direito 

fundamental de proteção”. É essa referência ao “grau de satisfação” que torna possível a 
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tese da ponderação citada pelo Ministro Presidente no fim da segunda etapa de sua 

estratégia discursiva: 

Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos 

fundamentais [...] podem ser traduzidos como proibições de proteção 

insuficiente ou imperativos de tutela. Assim, na dogmática alemã [...] o ato – 

legislativo - violará o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito se 

o grau de satisfação do fim legislativo é inferior ao grau em que não se 

realiza o direito fundamental de proteção
166

. 

   

Como visto acima, remeteu o Ministro Presidente à doutrina estrangeira alemã 

que contribui com a informação de que “as medidas tomadas pelo legislador devem ser 

suficientes para uma proteção adequada e eficiente”, donde se infere que não sendo as 

mesmas suficientes, devem sofrer adequação jurisdicional. 

 Segue o julgador com uma análise comparativa entre a legislação brasileira 

impugnada e outras estrangeiras para sustentar sua tese da insuficiência da primeira que 

trata o tema em apenas um artigo, enquanto as demais fazem o mesmo mediante leis 

específicas, como se segue: 

Na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, a utilização do 

princípio da proporcionalidade como proibição de proteção deficiente pode 

ser encontrada na segunda decisão sobre o aborto: [...] As medidas tomadas 

pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção adequada e eficiente. 

Uma análise comparativa do art. 5º da Lei n° 11.105/2005 com a legislação 

de outros países sobre o mesmo assunto pode demonstrar que, de fato, não se 

trata apenas de uma impressão inicial; a lei brasileira é deficiente no 

tratamento normativo das pesquisas com células-tronco e, portanto, não está 

em consonância com o princípio da proporcionalidade como proibição de 

proteção insuficiente. Como se pode constatar, a legislação de outros países é 

extremamente rigorosa e, portanto, responsável na regulamentação do tema 

das pesquisas científicas com embriões humanos. Efetuada a comparação, é 

impossível negar a deficiência da lei brasileira na regulamentação desse 

tema. Enquanto no direito comparado a regulamentação do tema é realizada 

por leis específicas [...] no Brasil inseriu-se um único artigo numa lei 

destinada a tratar de tema distinto. Ressalto a estrutura da lei espanhola, com 

90 artigos, quinze capítulos, oito títulos, ademais das disposições adicionais, 

transitórias, derrogatórias e finais. É importante observar que a legislação no 

direito comparado, sem exceção, estabelece, de forma expressa, uma cláusula 

de subsidiariedade, no sentido de permitir as pesquisas com embriões 

humanos apenas nas hipóteses em que outros meios científicos não se 

demonstrarem adequados para os mesmos fins. A lei brasileira deveria conter 

                                                           
166

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf Acesso em: 19/02/2012. p.14 

e 15. 

 



101 

 

dispositivo explícito nesse sentido, como forma de um tratamento 

responsável sobre o tema
167

. 

  

 A tese do Ministro Presidente versa então sobre a inexistência na legislação 

brasileira de “cláusula de subsidiariedade” presente nas legislações citadas por ele em 

análise comparativa entre as páginas 17 e 25 de seu voto. Tal cláusula implica na 

possibilidade de experimentação com embriões humanos apenas nas hipóteses em que 

outros meios científicos (originadas de células do tecido epitelial e do cordão umbilical) 

não se demonstrarem adequados para extração de células-tronco: 

Os avanços da biotecnologia já indicam a possibilidade de que células-tronco 

totipotentes sejam originadas de células do tecido epitelial e do cordão 

umbilical. As pesquisas com células-tronco adultas têm demonstrado grandes 

avanços. O desenvolvimento desses meios alternativos pode tornar 

desnecessária a utilização de embriões humanos e, portanto, afastar, pelo 

menos em parte, o debate sobre as questões éticas e morais que envolvem tais 

pesquisas
168

. 

 

 Cita o julgador que a existência de meios alternativos contraria o princípio da 

proporcionalidade o que torna o art. 5º da Lei 11.105/05 deficiente “em alguns 

aspectos” segundo a tese advinda da jurisprudência e da doutrina alemães por ele 

utilizada, o que implica na estratégia de negar sua declaração total de 

inconstitucionalidade: 

Assim, a existência de outros métodos científicos igualmente adequados e 

menos gravosos torna a utilização de embriões humanos em pesquisas uma 

alternativa científica contrária ao princípio da proporcionalidade. O art. 5º da 

Lei n° 11.105/2005 é, portanto, deficiente, em diversos aspectos, na 

regulamentação do tema das pesquisas com células-tronco. A declaração de 

sua inconstitucionalidade, com a consequente pronúncia de sua nulidade 

total, por outro lado, pode causar um indesejado vácuo normativo mais 

danoso à ordem jurídica e social do que a manutenção de sua vigência. É 

possível preservar o texto do dispositivo, desde que seja interpretado em 
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conformidade com a Constituição, ainda que isso implique numa típica 

sentença de perfil aditivo
169

. 

 

 Questionamos: Como então preservar a tese da constitucionalidade com a tese da 

imperfeição legislativa? O Ministro Presidente abre mão da estratégia hermenêutica da 

interpretação conforme com efeito aditivo, chamando-a de “alternativa viável”, uma 

expressão dogmática para uma estratégia retórica, como se vê: “Nesse sentido, a técnica 

da interpretação conforme a Constituição pode oferecer uma alternativa viável”
170

. 

 Recorrendo à história, o julgador informa que o uso da mesma é antigo e que os 

critérios empregados são: “não configurar violência contra a expressão literal do texto e 

não alterar o significado do texto normativo”, para logo flexibilizá-los com a referência 

que “esses limites não se apresentam claros e são difíceis de definir”, o que 

implicitamente é tarefa judicial, a qual provoca, por vezes, uma “decisão modificativa 

dos sentidos originais do texto”, como se segue: 

Há muito se vale o Supremo Tribunal Federal da interpretação conforme à 

Constituição [...] apenas admissível se não configurar violência contra a 

expressão literal do texto e não alterar o significado do texto normativo, com 

mudança radical da própria concepção original do legislador. Muitas vezes, 

porém, esses limites não se apresentam claros e são difíceis de definir. Como 

todo tipo de linguagem, os textos normativos normalmente padecem de certa 

indeterminação semântica, sendo passíveis de múltiplas interpretações. 

Assim, é possível entender, como o faz Rui Medeiros, que “a problemática 

dos limites da interpretação conforme à Constituição está indissociavelmente 

ligada ao tema dos limites da interpretação em geral”. Por isso, muitas vezes 

a interpretação conforme levada a efeito pelo Tribunal pode transformar-se 

numa decisão modificativa dos sentidos originais do texto
171

. 

 

 Com o apoio da doutrina jurídica estrangeira italiana, o Ministro Presidente 

argumenta que tal estratégia “constitui a única solução viável para que a Corte 
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Constitucional enfrente a inconstitucionalidade existente no caso concreto” diante de 

temáticas complexas como a da ADIN 3.510-0: 

A experiência das Cortes Constitucionais europeias – destacando-se, nesse 

sentido, a Corte Costituzionale italiana – bem demonstra que, em certos 

casos, o recurso às decisões interpretativas com efeitos modificativos ou 

corretivos da norma constitui a única solução viável para que a Corte 

Constitucional enfrente a inconstitucionalidade existente no caso concreto, 

sem ter que recorrer a subterfúgios indesejáveis e soluções simplistas como a 

declaração de inconstitucionalidade total ou, no caso de esta trazer 

consequências drásticas para a segurança jurídica e o interesse social, a opção 

pelo mero não conhecimento da ação
172

. 

 

 Ele então argumenta que tais “decisões atípicas” decorrem de uma “necessidade 

prática”, o que leva o auditório a aceitar duas teses: 

a) De que normalmente não se argumenta assim; 

b) De que tal argumentação não é escolha do julgador, mas imposição da própria 

lide. 

Nos dois casos, o efeito retórico oculta embaraçosas questões para a dogmática 

jurídica: 

Sobre o tema, é digno de nota o estudo de Joaquín Brage Camazano: La raíz 

essencialmente pragmática de estas modalidades atípicas de sentencias de la 

constitucionalidad hace suponer que su uso es prácticamente inevitable. 

Certas modalidades atípicas de decisão no controle de constitucionalidade 

decorrem, portanto, de uma necessidade prática comum a qualquer jurisdição 

constitucional
173

. 

 

 Para o julgador, a jurisprudência estrangeira confere credibilidade para tal linha 

argumentativa: “Assim, o recurso a técnicas inovadoras de controle da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral tem sido cada vez mais 

comum na realidade do direito comparado”
174

. 
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Logo em seguida, o Ministro Presidente, fazendo uso de referência às 

jurisprudências do próprio STF, diz que o recurso cada vez mais constante dessa 

estratégia transformou a mesma de atípica em típica, deslocando a discussão sobre sua 

admissibilidade para a de seus limites, como se segue: 

Uma breve análise retrospectiva da prática dos Tribunais Constitucionais e de 

nosso Supremo Tribunal Federal bem demonstra que a ampla utilização 

dessas decisões, comumente denominadas “atípicas”, as converteram em 

modalidades “típicas” de decisão no controle de constitucionalidade, de 

forma que o debate atual não deve mais estar centrado na admissibilidade de 

tais decisões, mas nos limites que elas devem respeitar
175

. 

 

Com o apoio discursivo da doutrina jurídica estrangeira portuguesa, o julgador 

fortalece sua tese de que o uso de “interpretações conforme com efeito aditivo” já são 

comuns no STF desde 2004. No mesmo sentido, cita a tendência de decisão com 

emprego dessa mesma estratégia na ADPF 54/04 e ainda propõe que a mesma pode ser 

uma ferramenta interessante para o combate de “problemas de relacionados à 

inconstitucionalidade por omissão” que são recorrentes no STF, como visto a seguir: 

Sobre a evolução da Jurisdição Constitucional brasileira em tema de decisões 

manipulativas, o constitucionalista português Blanco de Morais fez a seguinte 

análise “desde 2004 parecem também ter começado a emergir com maior 

pragnância decisões jurisdicionais com efeitos aditivos”. Em futuro próximo, 

o Tribunal voltará a se deparar com o problema no julgamento da ADPF n° 

54, Rel. Min. Marco Aurélio, que discute a constitucionalidade da 

criminalização dos abortos de fetos anencéfalos. Caso o Tribunal decida pela 

procedência da ação, dando interpretação conforme aos arts. 124 a 128 do 

Código Penal, invariavelmente proferirá uma típica decisão manipulativa 

com eficácia aditiva [...] o Tribunal admitiu a possibilidade de, ao julgar o 

mérito da ADPF n° 54, atuar como verdadeiro legislador positivo, 

acrescentando mais uma excludente de punibilidade – no caso do feto 

padecer de anencefalia – ao crime de aborto. Portanto, é possível antever que 

o Supremo Tribunal Federal acabe por se livrar do vetusto dogma do 

legislador negativo e se alie à mais progressiva linha jurisprudencial das 

decisões interpretativas com eficácia aditiva, já adotadas pelas principais 

Cortes Constitucionais europeias. A assunção de uma atuação criativa pelo 

Tribunal poderá ser determinante para a solução de antigos problemas 

relacionados à inconstitucionalidade por omissão, que muitas vezes causa 

entraves para a efetivação de direitos e garantias fundamentais assegurados 

pelo texto constitucional
176

. 

                                                           
175

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf Acesso em: 19/02/2012. p.31 

e 32. 
176

 Voto do Ministro Presidente. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3510GM.pdf Acesso em: 19/02/2012. p.34 

e 36. 



105 

 

 

Assim, sua tese é apresentada como uma dupla solução: por um lado, de 

enfrentamento ao vazio normativo no caso de se admitir a inconstitucionalidade do Art. 

5º impugnado e, por outro, de enfrentamento da insuficiência de tratamento da Lei 

11.105/05 suprida pela interpretação conforme com efeito aditivo. 

Sua justificação está amparada no princípio da responsabilidade “tendo como 

parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade como proibição de proteção 

deficiente” conforme entendimento da jurisprudência e doutrina estrangeira alemã:  

O presente caso oferece uma oportunidade para que o Tribunal avance nesse 

sentido. O vazio jurídico a ser produzido por uma decisão simples de 

declaração de inconstitucionalidade/nulidade dos dispositivos normativos 

impugnados torna necessária uma solução diferenciada [...] como esclarece 

Blanco de Morais, “de restauração corretiva da ordem jurídica afetada pela 

decisão de inconstitucionalidade”. Deve-se conferir ao art. 5º uma 

interpretação em conformidade com o princípio responsabilidade, tendo 

como parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade como proibição 

de proteção deficiente. Entendo, portanto, que essa interpretação com 

conteúdo aditivo pode atender ao princípio da proporcionalidade e, dessa 

forma, ao princípio responsabilidade
177

. 

 

 Feito isso, o Ministro Presidente reuniu as condições para pronunciar seu voto 

acerca da decisão da questão impugn 

e) Conclusão: declaração de constitucionalidade mediante 

interpretação conforme com efeito aditivo 

E assim, o Ministro Presidente julga a ação sob análise: 

Assim, julgo improcedente a ação, para declarar a constitucionalidade do art. 

5º, seus incisos e parágrafos, da Lei n° 11.105/2005, desde que seja 

interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células-

tronco embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por 

fertilização in vitro, deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação 

por Comitê (Órgão) Central de Ética e Pesquisa, vinculado ao Ministério da 

Saúde
178

. 
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 Por questão didática, segue-se o resumo da análise quanto às fontes referidas 

pelo Ministro Presidente em seu voto, segundo as subdivisões decorrente do processo 

retórico-analítico. 

 

5.6. Resumo da análise qualitativa da referência às fontes no voto do 

Ministro Presidente 
 

 A análise efetuada foi capaz de demonstrar como o Ministro Presidente em cada 

uma das três sínteses de seu voto estruturou suas estratégias retóricas visando justificar 

seu voto. 

 Na primeira síntese, sua estratégia retórica visou dogmatizar a lide proposta na 

ADIN 3.510-0, evitando enfrentar a complexidade da delimitação do início da vida 

humana, na mesma linha discursiva empregada pelo Ministro Relator. 

 Na segunda síntese, a estratégia retórica do Ministro Presidente foi de fixar seus 

critérios de análise segundo os princípios da responsabilidade e da proporcionalidade, 

ambientando seu discurso na Teoria da Argumentação Jurídica. 

 Na terceira síntese, a estratégia retórica do julgador foi a de interpretar a 

temática-objeto da ADIN 3.510-0 conforme a Constituição com efeito aditivo. 

 Em suma, em nenhuma das estratégias retóricas empregadas pelo Ministro 

Presidente observamos os princípios bioéticos orientando a criação do biodireito 

enquanto decisão da lide sob investigação, como propõe a primeira hipótese aqui 

testada. Resta-nos agora quantificar as fontes referidas para descrever a gênese forense 

do biodireito segundo a segunda hipótese levantada por esta pesquisa. 

 

5.7. Fontes referidas para justificar as estratégias retóricas do voto do 

Ministro Presidente 

 

 

a) Fontes referidas na introdução 
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Observamos na introdução do voto do Ministro Presidente que o uso da doutrina 

jurídica estrangeira (60%) foi superior ao uso da doutrina jurídica nacional (20%) e da 

jurisprudência nacional (20%) na estratégia do julgador para justificar a legitimidade do 

STF em julgar a lide sob análise frente à legitimidade do Parlamento. 

 Oculta o Ministro Presidente que, no caso da Alemanha, a forma de governo 

parlamentarista, diferente da nossa, problematiza seu emprego; já no caso dos Estados 

Unidos, o problema recai no modelo consuetudinário de julgamento daquele contexto 

social. Esse é um exemplo da força retórica da argumentação entimemática, onde a 

ocultação é tida como compreendida pelo auditório, nesse caso, em sede de última 

instância, um auditório universal, subentendido pelo julgador. 

b) Fontes referidas na primeira síntese 
 

 Na etapa 1 de seu voto, o Ministro Presidente cuida de distinguir a eficácia da 

decisão jurídica em contraposição as tentativas da filosofia, da ciência e da religião, 

contudo, é omitida as diferenças dos problemas enfrentados, enquanto filósofos, 

cientistas e religião estão enfrentando os temas do início e final da vida humana, o 

julgador está preocupado em saber tão somente o grau de proteção estatal ao objeto 

vitalizado do qual trata o art. 5º impugnado na ADIN 3.510-0. Em razão dessa 

estratégia, seu discurso faz uso apenas do seu ethos, não há recurso a nenhum apoio 

discursivo como nas outras etapas de sua construção discursiva. 

c) Fontes referidas na segunda síntese 
 

Nessa etapa é nítida a supremacia do uso da doutrina filosófica estrangeira 

(75%) para fundamentar o emprego estratégico do princípio da responsabilidade, contra 

13% de referências à audiência pública efetuada no STF e 12% de referências à doutrina 

jurídica estrangeira. 
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d) Fontes referidas na terceira síntese 
 

Mais uma vez é majoritário o uso da doutrina jurídica estrangeira (67%) e da 

jurisprudência estrangeira (33%) na terceira etapa de estratégias do Ministro Presidente 

visando justificar o emprego da tese da interpretação conforme com efeito aditivo. 

e) Fontes referidas na conclusão 
 

Conclui o Ministro Presidente o seu voto sem referência às fontes, resumindo-se 

a julgar improcedente a ação mediante a estratégia de interpretação conforme com efeito 

aditivo no sentido de se exigir que: 

A pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias, obtidas de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro, deva ser condicionada à prévia 

autorização e aprovação por Comitê (Órgão) Central de Ética e Pesquisa, 

vinculado ao Ministério da Saúde
179

. 

 

5.8. Resumo da análise quantitativa da referência às fontes no voto do 

Ministro Presidente 
 

Como descrito e analisado acima, o Ministro Presidente construiu uma estratégia 

bem diferenciada daquela empregada pelo Ministro Relator, já que aquele não enfrentou 

a lide posta pela ADIN 3.510-0, pois ao concordar com a constitucionalidade do artigo 

impugnado, seu objetivo passou a ser o de criticar a Lei de Biossegurança em relação 

aos resultados da análise comparativa com a legislação estrangeira que o mesmo reuniu. 

 Quanto ao que tange às hipóteses postas por essa investigação, o voto do 

Ministro Presidente, como aquele pronunciado pelo Ministro Relator não tomou a 

Bioética como base para construir sua decisão de Biodireito.  

Sendo assim, nossa hipótese de que o Biodireito surge da pragmática decisória 

do STF resta confirmada, o que desconstrói o senso comum descrito na análise de 

alguns exemplares da produção doutrinária brasileira no Capítulo 3 dessa tese. 
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CONCLUSÃO: Descrição retórico-analítica do processo de 

justificação pelo STF na ADIN 3.510-0 
 

O recurso à teoria aristotélica dos discursos foi eficaz no sentido de 

contextualizar o discurso forense, compreender suas características e precisar os 

sentidos das principais expressões empregadas da presente análise. 

O uso da retórica analítica produziu os efeitos desejados, descrevendo a 

influência das estratégias metodológicas dos Ministros do STF sobre os métodos 

materiais de seu processo de justificação e quantificando a referências às fontes por eles 

articuladas e qualificando a erística do recurso à cientificidade em seus votos. 

Os objetivos traçados na introdução dessa pesquisa foram alcançados: 

a) Precisamos os contextos e características das espécies discursivas ciência e 

retórica com o emprego da teoria aristotélica dos discursos, informando que o 

uso da expressão “ciência” no âmbito das decisões do STF só podia se dar 

retoricamente enquanto metáfora e que qualquer uso desse diferenciado seria 

qualificado de erístico; 

b) A mesma precisão foi possível quanto às significações das expressões “bioética” 

e “biodireito” em sua alegada relação doutrinária a qual foi desconfirmada pela 

análise das decisões investigadas; 

Os pressupostos da meta-análise filosófica empregada também foram 

confirmados pela análise: 

a) Sem a análise pragmática não se poderia desconfirmar as pretensões doutrinais 

da relação entre bioética e biodireito, nem da influência da teoria do biodireito 

sobre sua prática; 
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b) Sem o recurso da teoria aristotélica vários problemas linguísticos por ela 

superados nessa investigação dificultariam a abordagem daqueles por ela 

primordialmente objetivados; 

c) Com tal teoria foi possível qualificar como erístico o recurso à cientificidade no 

conjunto estratégias/métodos empregados pelo Ministro Relator em seu voto, o 

que implica na exposição da eficácia de uma ferramenta para futuro uso jurídico. 

Por todas essas razões, a tese proposta encontrou justificativa por preencher os 

requisitos tanto da teoria do conhecimento, quanto da prática decisória, atingindo os fins 

aos quais se propôs. 
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