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RESUMO 
 

FALCÃO, Pablo R. de L Falcão. NASCITURO MEROENCEFÁLICO E STF: entre as 
retóricas da condicionalidade e da incondicionalidade vital e as vias para fixação de seu status 
jurídico. 2007. f. (quantidade de folhas). Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas 
/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
 

A pesquisa procura discutir a peculiar racionalidade que permite às teorias da personalidade 
jurídica argumentarem com base nas retóricas da condicionalidade e da incondicionalidade 
vital quanto à temática do nascituro meroencefálico, portador de má-formação no fechamento 
de seu tubo neural. Medita em um contexto de transição entre os paradigmas, moderno ou da 
simplicidade e pós-moderno ou da complexidade, apontando às limitações dos conceitos e 
sentidos jurídicos tradicionais tendo por parâmetro níveis razoáveis de eficácia/legitimidade 
jurídico-decisional. Realiza, por meio da Teoria da Dupla Ruptura Epistemológica, de autoria 
do Professor Doutor Boaventura de Souza Santos, dois movimentos investigativos: o da 
hermenêutica de recuperação pragmática e o da hermenêutica de suspeição epistêmica. O 
primeiro resgata o uso jurídico da retórica dos saberes marginalizados pelo paradigma em 
crise, enquanto o segundo desenvolve uma crítica aos potenciais investigativos da dogmática 
jurídica tradicional, buscando sua desdogmatização. Segue com a análise do debate travado na 
ADPF, nº 54/2004 em nossa Corte Constitucional, diagnosticando altos índices de violência 
simbólica e uma postura mais ideológica do que racional no discurso forense. Propõe-se a 
delinear o perfil de uma micro-narrativa pós-moderna como via de enfrentamento da 
problemática em tela, constituída por três movimentos investigativos: uma pragmática, uma 
gnosiologia e uma hermenêutica da complexidade, que tenham à contingência do contexto 
contemporâneo, politicamente democrático e eticamente plural, como ambiente próprio de 
ação. 
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ABSTRACT 
 

FALCÃO, Pablo R. de L Falcão. NASCITURO MEROENCEFÁLICO E STF: entre as 
retóricas da condicionalidade e da incondicionalidade vital e as vias para fixação de seu status 
jurídico. 2007. f. (quantidade de folhas). Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas 
/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

 

The research aims to discuss the particular rationality that allows theories of legal personality 
to argue, based on the rhetoric of vital conditionality and unconditionality, the theme of 
meroencephalic unborn child, carrier of a harm-formation in the closure of its neural tube. It 
meditates in a context of transition among the modern paradigms or of the simplicity 
and post-modern or of the complexity, pointing the limitations of the concepts and the legal 
traditional significance taking reasonable levels of legal-decisional efficiency/legitimacy as 
parameters. It carries out, through the Theory of the Double Epistemological Break, of 
authorship of Professor Doctor Boa Ventura de Sousa Santos, two investigative movements: 
the hermeneutic of pragmatic recovery and the hermeneutic of epistemic suspicion. The 
former rescues the legal use of rhetoric of the knowledge marginalized by 
the current paradigm in crisis; while the latter develops a criticism to the 
investigative potentials of the traditional legal dogmatic, pursuing the undogmatization. It 
follows with the analysis of the deadlocked discussion of the ADPF nº 54/2004 in our 
Constitutional Court, diagnosing high rates of symbolic violence and a more ideological 
rather than rational position in the forensic debate. It intends to outline the profile of a micro-
post-modern narrative in order to face the problems exposed, constituted by three 
investigative movements: a pragmatic, a gnosiology and a hermeneutic of the complexity 
which have a contingency of the contemporary context, politically democratic and ethically 
plural, as proper field of action. 
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NASCITURO MEROENCEFÁLICO E STF: entre as retóricas da condicionalidade e da 

incondicionalidade vital e as vias para fixação de seu status jurídico 

 

INICIANDO COM O ENFRENTAMENTO DA VERTIGEM NA FASE DE 

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA: LANÇANDO-SE AO MAR 

A investigação que ora iniciamos ocorre no contexto do discurso forense. Assim 

sendo, muito embora escolha um matiz crítico e arrisque até algumas pinceladas filosóficas, 

não deve afastar-se em demasia da área da tela destinada à práxis do foro, sob pena de ser 

acusada pelo âmbito dogmático de sua comunidade de estar fugindo ao seu quadro de 

adeptos.  

 A preocupação inicial do projeto será, levando-se em conta o estágio inicial de 

formação do pesquisador que ora se pronuncia, buscar apoio em um aporte teórico capaz de 

tornar minimamente seguro o cumprimento das etapas deste empreendimento. A 

Hermenêutica Diatópica desenvolvida por Boaventura de Souza Santos foi escolhida por 

originar-se no campo da Sociologia, no qual os profissionais desfrutam de ferramentas 

investigativas menos experimentais que as oferecidas pela Dogmática Jurídica. Por não ter 

sido sua aplicação pensada apenas para o âmbito das comunidades centrais, mas também para 

aquelas situadas na periferia deste eixo, e por meditar em um ambiente peculiar em que o 

norte fornecido pelo paradigma tradicional deixa de orientar condutas sociais, quando seus 

orientandos começam a exercitar a crítica como estranhos morais em um contexto plural e 

democrático, tornando-se, dessa forma, refratários às pautas axiológicas pretensamente gerais 

e universalizantes do modelo em crise. Tal teoria será aqui empregada. 
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Nosso aporte teórico emerge da Teoria da Dupla Ruptura Epistemológica, propondo 

que a primeira ruptura ocorreu quando partimos do senso comum não esclarecido para o senso 

científico esclarecido através da pergunta como se faz ciência? E que a segunda deverá 

ocorrer quando o senso científico tornar-se prudente, esclarecido e esclarecer o senso comum 

através de um processo de democratização do saber pelo diálogo e pela pergunta para que 

queremos ciência? que exercitaremos durante esta empresa1. 

Sua teoria propõe, assim, “um novo conhecimento que, sendo prático, não deixe de ser 

esclarecido e, sendo sábio, não deixe de ser prudente”2, o que se configura adequado a esse 

conturbado contexto contemporâneo por funcionar como um termostato paradigmático que 

controla o fluxo de suas mútuas influências, sem resultar em uma ruptura radical com as 

importantes contribuições de sua versão anterior, pois, mesmo que “a pós-modernidade tenha 

chegado para se instalar definitivamente, a modernidade ainda não deixou de estar presente 

entre nós”3, sendo essa convivência conflituosa um importante pré-requisito da transição aqui 

apontada. 

Tal instrumental teórico possibilita esta investigação, contextualizando-a numa dupla 

hermenêutica, de suspeição (crítica) e de recuperação (prática), proporcionando um diálogo 

entre o jurista e seu contexto social, o que possibilitará ao direito, internamente, um maior 

potencial investigativo e, externamente, uma minimização da crise de eficácia/legitimidade 

enfrentada pelas decisões judiciais em contextos plurais como o atual4. 

 

                                                
1 Mesmo que o direito seja apenas “pretensamente científico”, observamos que a crítica formulada ao conceito 
estreito de ciência que utiliza, cunhado na supremacia do modelo epistêmico das ciências naturais, serve aqui 
quando dirigido à vertente tradicional dos juristas que foram formados sob a égide dessa pretensão. 
2  “visa aumentar a nossa compreensão do mundo e do nosso lugar no mundo” in: SANTOS, Boaventura de 
Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. p. 150. 
3  BITTAR, Eduardo. C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 100. 
4 Falar nos dois âmbitos dogmáticos, interno e externo, é valorizar a crença tradicional na metáfora 
representacional do direito como “sistema” para poder desconstruir a mesma criticamente, pois a postura cética 
moderada aqui empregada faz das ferramentas de seu oponente as suas próprias. 
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O interesse pelos resultados da presente investigação possui relevância no âmbito 

jurídico, no qual uma contribuição teórica adaptada ao contexto atual poderá contribuir com 

um aumento no potencial teórico-investigativo diante das lides de maior complexidade, como 

as apresentadas pelos avanços da biotecnologia, contribuindo com a atualização das teorias 

tradicionalmente estabelecidas, mormente as que tratam dos direitos do nascituro. E como 

nasce do diálogo com outras formas de racionalidade, pode também contribuir com o 

enfrentamento da crise de eficácia/legitimidade de sua produção decisória, herança do 

formalismo positivista. 

 Embora tal aporte teórico tenha sido pensado em quatro etapas, tendo realizado apenas 

duas e não tendo apresentado ainda as conclusões sobre sua aplicação ao fenômeno jurídico5, 

apostamos na viabilidade de sua utilização nesse momento, tendo em vista às indicações 

fornecidas por Santos em várias de suas obras6. Feitas essas ressalvas iniciais, iniciamos agora 

a descrição das etapas desta pesquisa.  

Nosso objeto de estudo serão o nascituro meroencefálico e a indefinição de seu status 

jurídico no direito pátrio, bem como as conseqüentes lides judiciais no âmbito constitucional 

(choque entre os princípios do direito à vida do nascituro e o da dignidade da pessoa humana 

da genitora) e cível (negação do direito à vida do nascituro através da utilização da expressão 

Antecipação Terapêutica do Parto – ATP, como fugindo à tipificação jurídica do 

abortamento), decorrentes da possibilidade de diagnóstico intra-uterino e da conseqüente 

intervenção biotecnológica (caso de uso de técnicas de abortamento ou de antecipação 

terapêutica do parto). 
                                                
5 Boaventura de Sousa Santos pensou sua Teoria da Dupla Ruptura Epistemológica e a Hermenêutica Diatópica 
dela decorrente em quatro fases. Duas já foram concluídas, a saber: a fase 1 – A crítica da razão indolente: contra 
o desperdício da experiência e a fase 4 – A gramática do tempo: para uma nova cultura política; e duas estão por 
serem concluídas: a fase 2 – O direito na rua: ordem e desordem nas sociedades subalternas e a fase 3 – Os 
trabalhos de Atlas: regulamentação e emancipação na Redópolis. 
6 Na ocasião, assinamos com o Professor Doutor das Universidades de Coimbra e Wisconsin-Madson o termo de 
compromisso que o tornou membro do Conselho Editorial da Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 
Caruaru. Informações e fotos em nosso blog. Disponível em: 
<http://sobreancoraseespelhosdagua.blogspot.com/>. 
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Nosso objetivo será meditarmos acerca dessa temática, tendo por referência três 

âmbitos principais - o da racionalidade (paradigma da simplicidade/moderno versus 

paradigma da complexidade/contemporâneo), o histórico social (politicamente democrático, 

eticamente plural, iniciando-se no exercício de uma postura crítica) e o jurídico decisório 

(crise de eficácia/legitimidade enfrentada pela decisões judiciais que se apresentam como 

fruto dos valores da comunidade jurídica) - buscando, evidentemente, comprovar as 

impressões daqui retiradas na desconstrução retórica dos argumentos utilizados na Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n 54/2004. 

O fio condutor da investigação será o duplo questionamento possibilitado pela 

abordagem retórica - a “crítica”, que nos leva a um “ceticismo gnosiológico, imunizador do 

dogmatismo e da intolerância”, e a “tentativa’, que resulta em uma “ética da tolerância” -

possibilitando uma construção a partir desse ceticismo que inclua a situação humana no 

mundo, como propõe Adeodato7. 

O projeto investigativo será dividido em quatro fases, denominadas hermenêutica de 

recuperação, hermenêutica de suspeição, desconstrução retórica e mapeamento do perfil de 

uma micronarrativa contemporânea mais apta a fixar o status jurídico do nascituro. 

Precedendo a esta, teremos um momento reservado à fixação dos conceitos e sentidos 

utilizados na narrativa, desenvolvida no primeiro capítulo, minimizando os problemas do alto 

grau de polissemia da linguagem natural. 

A primeira fase, desenvolvida no segundo capítulo e denominada Hermenêutica de 

Recuperação, consistirá na análise dos saberes marginalizados pela modernidade e que, em 

especial, tinham sido experimentados historicamente pelos operadores do direito, livres da 

referência à idéia de sistema (ordenamento jurídico), objetivando resgatar a Retórica, em 

                                                
7  ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 3. 
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respeito à linha de pesquisa deste programa de mestrado, para servir de ferramenta crítica na 

fase de desconstrução discursiva deste exercício. 

A segunda fase, desenvolvida no terceiro capítulo e intitulada Hermenêutica de 

Suspeição, exercitará uma postura crítica, diagnosticando e encontrando meios para superar a 

epistemologia da simplicidade empreendida pela modernidade desconstruindo seus topoi 

basilares: topos do desnivelamento do discurso, topos da dicotomia contemplação versus ação 

e topos da hermenêutica epistêmica, como proposto por Santos. 

Na terceira fase, desenvolvida no quarto capítulo e nominada Desconstrução Retórica, 

analisaremos, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n 54/2004, 

dois de seus documentos oficiais, visto que tal Ação ainda não encontrou sua conclusão8, a 

saber, a Liminar do Ministro Marco Aurélio Mello e o Parecer do Procurador Geral da 

República, à época, Carlos Fonteles, objetivando comprovar nossas hipóteses 

(descontextualização e superficialidade discursiva, violência simbólica e pretensão de verdade 

como frutos de um isolamento discursivo e uma resultante equivalência argumentativa entre 

as propostas antitéticas) analisando a estrutura persuasiva desse discurso forense. 

A quarta fase, desenvolvida no quinto capítulo, concluirá esta investigação com a 

exposição do delineamento do perfil de uma micronarrativa que ajude a definir o status 

jurídico do nascituro em uma fase de transição paradigmática e em um contexto social 

eticamente pulverizado. Ela será constituída por uma pragmática, uma gnosiologia e uma 

hermenêutica da complexidade, como vias de superação dos excessos cometidos durante a 

                                                
8 No momento de conclusão desta pesquisa, o STF aguardava a realização de uma audiência pública no intuito de 
coletar novas informações sobre o tema em questão. O rol de “amigos da corte” já se encontra disponível em seu 
endereço eletrônico, sendo constituído por partidários das duas correntes ideológicas que apontam o estágio final 
da lide, estágio este com o qual não concordamos e que ficará explicitado, em especial, nas conclusões do quarto 
capítulo, em que pontuamos pela equivalência argumentativa de ambas. Para maiores esclarecimentos, acessar o 
andamento processual da ADPF/54 em < http://www.stf.gov.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp> e o 
texto do Ministro Marco Aurélio Mello, de 28 de setembro de 2004, decidindo acerca da audiência pública e 
apresentando o rol inicial dos amici curiae. 
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fase sintático-semântica da Dogmática Jurídica, decorrência direta da supremacia moderna de 

uma epistemologia da simplicidade. 

Em respeito às bases teóricas aqui empregadas, este exercício apresenta-se como 

especulativo, podendo tanto se configurar como um acréscimo no nível atual do 

conhecimento jurídico quanto se conscientizar de suas fragilidades e colocar-se à espera de 

novas contribuições, já que pretende somar-se à Dogmática Jurídica, e não substituí-la, pois 

concordamos que “a dogmática é uma realidade sobre a qual se debruça a ciência do direito, 

mas a atitude mesma desta ciência não deve ser dogmática”.9 Também no âmbito do 

Legislativo, ele pretende ser um instrumento informativo, coerente diante da premente 

reformulação normativa do Código Penal Brasileiro e das questões envolvendo o tema em 

tela, pois tal reforma já se apresenta como matéria de várias propostas revisionais do texto 

penal que se encontram em fase de discussão10, e assim ela se justifica. 

No campo metodológico, como a proposta não é eminentemente fática, embora seus 

efeitos possibilitem contribuir com a práxis, o arcabouço teórico é imprescindível para seu 

desenvolvimento e desfecho. Dessa forma, a revisão da literatura nacional e estrangeira que 

aborda o tema, feita a título de pesquisa bibliográfica e o manuseio de decisões judiciais 

específicas, como as retrocitadas, servirão de sustentáculo necessário à investigação proposta. 

Embora nosso plano de atuação seja o brasileiro, em um mundo globalizado como o atual, tais 

fronteiras encontram-se permeáveis às influências de outros sistemas jurídicos, 

principalmente quanto às construções teóricas de seus pensadores que, ressalvadas as 

peculiaridades de cada um desses ordenamentos jurídicos, partilham de problemas análogos, 

possibilitando-nos, assim, reflexões transnacionais e transdisciplinares. 

                                                
9  ADEODATO, João Maurício. O pensamento dogmático e sua crítica in Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 29. 
10 Notícias no endereço eletrônico do Ministério da Saúde falam em 40 (quarenta) projetos de lei que visam 
desde a restrição de sua prática até a sua descriminalização. Disponível em: 
http://www.sistemas.aids.gov.br/imprensa/Noticias.asp?NOTCod=61874>. Acesso em: 31/08/2007. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO - MARCANDO ROTAS COM SIGNOS OU 

CONVERSAÇÕES ACERCA DA FIXAÇÃO DE CONCEITOS E SENTIDOS 

 

1.1. Esquadrinhando o mar a ser navegado: conseqüências jurídicas advindas de um 

entrechoque paradigmático 

Com um olhar mais amplo, podemos notar que o mundo contemporâneo sofre as 

contrações da necessidade de dar à luz as vias de superação dos seus próprios dilemas. A pós-

modernidade, modernidade tardia ou contemporaneidade11, tem sido entendida, não raro, 

como um período de transição que se dirige à superação do paradigma moderno, enquanto 

aquela se põe como incrédula perante o metadiscurso desta e de suas pretensões atemporais e 

universalizantes12, restando-nos o mal-estar de um paradoxal período de transição não 

transitória, um sentimento de que estamos para sempre no presente estanque e, ao mesmo 

tempo, já nos encontramos após ele, em uma instância de observação temporalmente 

estagnada, constituída de múltiplas temporalidades13.  

A revolução informática deslocou a centralidade do trabalho da produção material 

para a produção imaterial, o conhecimento e a cultura tornaram-se moedas de troca para o 

mercado global, dificultando o surgimento da “instância crítica”14 que poderia contestar os 

excessos da ordem estabelecida nos moldes do Romantismo e do Modernismo; com a imagem 

de uma aldeia terrestre em mente, o espaço e o tempo passam a ser diluídos entre vôos 

supersônicos reais e bits e bytes virtuais – a hiper-realidade marcha, assim, sobre a própria 

realidade com suas construções artificiais (cidades temáticas, ambientes virtualmente 

                                                
11Vários outros termos, também presentes nesta investigação, são derivados dos principais conceitos delimitados 
neste capítulo, buscando sua fundamentação nas teorias constantes das referências bibliográficas acostadas. Seus 
sentidos estarão referidos em notas explicativas ao longo do texto, objetivando uma maior coerência redacional. 
12  LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1986. p. 8. 
13 COMTE-SPONVILE, André. O ser-tempo: algumas reflexões sobre o tempo da consciência. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. p.50 a 145. 
14  SALDANHA, Nelson. Ordem e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 216 
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planejados, produção industrial robotizada, etc) e com sua respectiva tecnologia intrusiva 

(vigilância eletrônica, invasão digital, dentre outras); o capitalismo-tardio lança seus 

tentáculos sobre áreas nunca dantes imaginadas e mostra-se mutante e presentemente capaz a 

cada etapa que vence15. 

 Perdido e angustiado em meio a todo esse desencantamento, o homem pós-moderno 

encontra-se em “crise de identidade” 16 - as mudanças estruturais de sua época fragmentam e 

alteram identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade; o que antes 

era sólido e localizado, hoje dissolve-se e desloca-se.  

O âmbito público perde espaço para o âmbito privado, a ideologia neoliberal nos lança 

de volta ao velho individualismo, centrado agora no consumo niilista e tedioso de um presente 

elástico e descartável, no qual o sonho de uma sociedade igualitária desperta no pesadelo de 

reais abismos sociais, com suas intolerâncias, misérias e desesperanças17.  

A tecnologia biomédica, apesar dos benefícios que oferece, tem um alto custo 

financeiro e, muitas vezes, lança ameaças contra a própria vida humana por meio de suas 

respectivas possibilidades de diagnóstico de anomalias fetais graves e das subseqüentes 

intervenções intra-uterinas de natureza não terapêutica e, sim, destrutiva, o que nos inspira 

nesta investigação. Além destas, temos ainda as probabilidades de experimentações com seres 

racionais ou com seu respectivo patrimônio genético humano, produção e patenteamento de 

genes, aplicação de técnicas de fertilização homóloga e heteróloga, prática de locação uterina, 

desenvolvimento de processos criogênicos em escala industrial, ameaça de cruzamento 

híbrido entre espécies distintas, implantação embrionária post mortem, clonagem humana com 

                                                
15 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 78 a 158 
16  HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 9ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 7 a 97. 
17 MAGALHÃES, Fernando. Tempos modernos: a globalização e as sociedades pós-industriais. São Paulo: 
Cortês, 2004.  
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fins terapêuticos, mapeamento genético populacional, com os riscos de uma postura social de 

discriminação genética, dentre tantas outras18. 

 Vislumbra-se, desse modo, uma gênese de novos e complexos conflitos que 

solicitarão tutela judicial, mormente na área cível que igualmente sofre suas próprias crises 

internas, seu processo de adaptação aos paradigmas constitucionais19, suas urgentes revisões 

rumo às propostas de superação do formalismo positivista20.  

No intuito de contribuir inclusive com a Teoria Geral do Direito, buscaremos, através 

desta investigação, delinear o perfil de um instrumento teórico que, desenvolvido nesse 

peculiar contexto de dupla influência paradigmática, possa somar forças com o arcabouço 

teórico da Dogmática Jurídica atual no enfrentamento dessas lides sui generis, primando 

sempre pela construção de vias dialógicas e democráticas. 

Objetivando sempre a preservação eqüitativa da segurança jurídica, buscar-se-á 

alcançar maiores graus de legitimidade e eficácia social por meio da elaboração de decisões 

mais prudentes, quando ações processuais dialógicas não conseguirem alcançar os preferíveis, 

contudo cada vez mais utópicos consensos21. Neste trabalho, tais decisões podem ter sua via 

de desenvolvimento a partir de uma proposta hermenêutica diatópica22, de suspeição (quanto 

aos sentidos dos conceitos construídos cientificamente) e de recuperação (quanto às 

conseqüências sociais da aplicação desses mesmos sentidos), além de fomentar o diálogo com 

outras formas de conhecimento marginalizadas no período de supremacia do paradigma hoje 

em crise, bem como com as teorias jurídicas ora vigentes. 

                                                
18  SILVA, Reinaldo Pereira e. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto da 
concepção humana.  São Paulo: LTr, 2002. p. 245 a 348. 
19LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Disponível em 
http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto085.htm. Acessado em 13/03/2005. 
20  ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 285 a 316. 
21 ADEODATO, João Maurício. Sobrecarga do judiciário na concretização do direito In: Informativo da Escola 
Superior da Magistratura de Pernambuco – ESMAPE. Recife: Junho/julho de 2006. ano 6. 10 ed. p. 10 a 11. 
22  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
p. 59 a 92 
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Em busca de respostas eficazes para tais dilemas, as mentes privilegiadas trabalham a 

revisão do velho mundo da modernidade angustiadas com a disparidade entre suas reais 

possibilidades e a velocidade atroz dos numerosos e complexos desafios pós-modernos. 

As principais teorias que meditam sobre a personalidade do ser humano em seu 

estágio intra-uterino, resultantes da interpretação do art. 2° do Código Civil Brasileiro, são 

instrumentos de suporte ao operador jurídico na decisão de lides processuais, em especial as 

que envolvem a vida humana intra-uterina patologicamente afetada e submetida a 

intervenções biotecnológicas, o que nos interessa pesquisar; contudo, essas teorias encontram-

se umbilicalmente ligadas às bases da racionalidade moderna, das quais são frutos diretos, 

apresentando limitações no enfrentamento das questões oriundas das pautas que advêm de 

intervenções biotecnológicas, tipicamente contemporâneas, geradoras de ameaças 

constantemente renovadas aos direitos personalíssimos do nascituro, o que resulta em uma 

crise jurídica de eficácia23. 

Ao perderem suas bases éticas comuns e encontrarem-se livre das influências de outras 

ordens normativas, como a Moral e a Religião, as normas jurídicas necessitam de um alto 

grau de maleabilidade interpretativa para atuar em sistemas plurais nos quais as pessoas não 

concordam em questões vitais, resultado direto de suas conturbadas interações sociais, 

encontrando-se o Direito atual sobrecarregado também com problemas de legitimação.24 

Solucioná-los é um empreendimento que está para além das possibilidades da antes eficiente 

racionalidade clássica, formal, aética e a-histórica. 

 

                                                
23  BITTAR, Eduardo. C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 206 
a 214. 
24 ADEODATO. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 136 a 
140. 
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Trabalhando com um grau maior de complexidade, tendo em vista a minimização do 

amplo “abismo axiológico”25 que o levará ao enfrentamento da problemática da legitimação, o 

direito contemporâneo, abrindo mão de uma incursão pós-positivista, pode buscar, sob o risco 

da indiferença social, encontrar meios razoáveis para trabalhar em realidades multiformes, 

descrentes das verdades absolutas e das metanarrativas da modernidade, com seus respectivos 

consensos temporários, construídos em determinadas situações de fala; daí a revalorização das 

questões ligadas tanto à pluralidade quanto às humanidades. 

Assim, mesmo que o ordenamento jurídico seja por alguns ainda apresentado sob a 

metáfora do “sistema aberto”26, estes poderão investir na tentativa de trabalhar com a idéia de 

“acoplamento estrutural”, oriunda da sua representação metafórica anterior, como “sistema 

fechado”, possível através da obediência aos critérios fixados pelo próprio direito positivo, 

sem prejuízo de contribuições externas compatíveis e salutares, permitindo uma “interação 

sistemática não corrupta” com outros subsistemas sociais, mantendo-se permeável e íntegro 

em meio a um diálogo racionalmente eficaz27, embora pensemos em sentido oposto, dada a 

inexistência de uma regra de reconhecimento que lhe atribua unidade28. 

A existência de pautas juridicamente relevantes que sofreram uma inflação em seu 

grau tradicional de complexidade constitui a macroproblemática que envolve o Direito 

ocidental na atualidade, pois este se encontra envolto em uma dupla crise de 

eficácia/legitimidade, decorrente da conseqüente redução do potencial investigativo que é 

                                                
25 O termo faz referência à valoração do direito pelas “pelas perspectivas emocionais diferentes e quase sempre 
antagônicas que as pessoas têm sobre o mundo” in: ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma 
teoria da dogmática jurídica. 2ed. ver. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 189. 
26  O direito tido como sistema aberto entende-se como um caso de racionalidade especial dentro da 
racionalidade prática geral, sem, contudo, ver-se como única racionalidade possível. Tratando o direito como 
sistema fechado, diferenciado de seu ambiente e agindo de forma auto-referente, temos LUHMANN, Niklas. A 
nova teoria dos sistemas. Porto Alegre: ICBA, 1977 e ROCHA, Leonel Severo. Introdução à teoria do 
sistema autopoiético do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
27  ADEODATO, João Maurício. Do positivismo da modernidade à crise da legitimação da pós-modernidade In: 
Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, pp. 285 a 316. 
28 FILHO, Venceslau Tavares Costa. Sistema e problema em direito privado: o uso da tópica para a 
concretização da boa-fé possessória. Dissertação de Mestrado. Recife: PPGD/UFPE, 2007. p. 185. 
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sentida por seu arsenal teórico e conceitual moderno quando posto diante de uma sociedade 

altamente veloz e fragmentada em que a aplicação deste repercute mais como arbítrio do que 

como justiça29.  

Na mesma linha de raciocínio, o jurista não deve ser apenas um autômato aplicador da 

lei, construído a partir do fadado “mito da neutralidade”, mas um ser consciente e 

responsável, devendo ter a incumbência de repensar permanentemente seu ofício, sua 

multidimensionalidade, como também a de seu ordenamento, de seu próximo e de seu 

mundo30. Mito ou meta? Deixamos em aberto para reflexão. 

 

1.2. Monólogo moderno ou o exercício singular da racionalidade 

 O projeto moderno da burguesia iluminista veio para permanecer e transformar o 

mundo em um paraíso construído pelo homem racional, por isso o título acima. Entender 

como isso se deu e através de que fases tal processo se desenvolveu será o objeto das 

próximas linhas. 

 

1.2.1. Projeto racional moderno: dividir para conquistar 

 O conceito de modernidade refere-se a um peculiar estilo de pensar, de viver e de 

organizar-se coletivamente, surgido na Europa a partir do Século XVII, que, sem precedentes 

históricos, espalhou-se geograficamente por quase todo o planeta.  Na modernidade, por meio  

da força motriz do capital, a produção para os mercados nacional e internacional substituiu a 

produção agrária localizada, característica do Feudalismo, transformando a mão-de-obra de 

                                                
29 Ver, nesse sentido, RABAY, Gustavo. O direito racional e o retorno ao argumento: as teses do direito 
argumentativo como canais para um pós-positivismo jurídico factível, In Revista da Faculdade de Direito de 
Caruaru. v. 34. n.1. João Pessoa: Idéia, 2003. p. 165-190. 
30  FAGÚNDES, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade. São Paulo: LTr, 2003. p. 25 a 26. 
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grandes massas populacionais em mercadoria posta ao serviço dos poucos detentores dos 

meios de produção.  

Do mesmo modo que tornou o sonho possível e nos impulsionou para alcançá-lo, fez 

dele um horizonte de novos sonhos, criados e substituídos diuturnamente pela mídia 

capitalista, impedindo nossa satisfação. O Estado moderno detém o monopólio legítimo da 

força através do Direito, e este vem a ser pensado e aplicado formalmente para tornar-se um 

instrumento gerador de segurança e ordem, guiado pelo ideal iluminista do progresso que 

necessita da concretização de dois pré-requisitos, controle e previsibilidade, sem os quais a 

dinâmica capitalista de investimento-lucro-investimento não se faz possível31. 

 Houve, sem dúvida, um avanço nunca antes percebido pela humanidade, tanto quanto 

ao volume como quanto à extensão e velocidade com que o processo de modernização alterou 

os horizontes e a visão de mundo da humanidade desde seu surgimento. Passamos de uma 

sociedade alicerçada na fé e na tradição para uma sociedade baseada na técnica e guiada pela 

razão. O uso do método tornou-se uma ferramenta de aplicação da ideologia moderna, 

gerando a idéia de que, com a fragmentação, passava a ser possível compreender qualquer 

fenômeno para dominá-lo e transformá-lo segundo os desejos e necessidades humanos32. 

Instaurado o processo de redução de percepção da totalidade e complexidade da vida, 

os efeitos negativos deste só começarão a ser visíveis em fins da primeira metade do século 

XX, com o holocausto e as explosões nucleares marcando o especial momento de tensão do 

empreendimento moderno e da racionalidade que o acompanha, através da crítica à sua visão 

fragmentada e ao seu uso da força para a dominação e transformação33, que aqui toma a forma 

de uma dupla crise jurídico-decisional de eficácia/legitimidade. 

                                                
31  GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. p. 11-60. 
32  FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade. São Paulo: Ltr, 2003. p. 57. 
33 “O último estágio de uma sociedade de operários [...] requer de seus membros um funcionamento puramente 
automático (para o qual) a única decisão ativa exigida [...] fosse deixar-se levar”. ARENDT, Hannah. A 
condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 2001. p. 335. 
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 Caracteriza, então, um período de supremacia do paradigma da racionalidade clássica, 

pautado no modelo newtoniano-cartesiano, no método indutivo, na verdade formal, que, no 

âmbito jurídico, foi representado pelo positivismo normativo, principalmente o kelseniano34. 

 

1.2.2. Missão do direito moderno: garantir formalmente controle e previsibilidade 

 A ataraxia grega foi possível graças a uma sensação de segurança sentida pelo 

habitante da polis, oriunda da noção de uma ordem cósmica. No medievo, o critério 

ordenador foi representado pela idéia de uma providência divina capaz de controlar a 

contingência da natureza. Entretanto, a falta de acesso a esse poder divino provocou uma 

sensação de insegurança e uma busca por sua antítese, resultando na noção de 

autopreservação humana desenvolvida pela modernidade, na qual o homem, um ser carente, 

pôde suprir tal deficiência pelo uso da razão que o levou ao entendimento, ao controle e à 

modificação das coisas do mundo35. Uma série de conseqüências que daí advêm podem ser 

observadas. 

 O “conceito de sociedade política” 36 passa a ser entendido como um projeto humano 

iniciado com o abandono de um estado natural de insegurança, objetivando a autopreservação, 

viável mediante a construção de um estado artificial de segurança.  

O “conceito de inércia” 37, para o qual o efeito de cada causa persiste, surgido em uma 

concepção de tempo e espaço absolutos e de leis naturais invariáveis, permite a interpretação 

                                                
34  ADEODATO, João Maurício. Do positivismo da modernidade à crise de legitimação da pós-modernidade 
(pressupostos e diferenças de um direito dogmaticamente organizado) in: Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 285 a 316. 
35  SOUZA, José Carlos Aguiar de. O projeto da modernidade: autonomia, secularização e novas perspectivas. 
Brasília: Liber Livro, 2005. p. 111-112. 
36  “Durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, 
eles se encontram naquela condição a que se chama guerra [...] de todos os homens contra todos os homens”. 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. In: Os pensadores. São 
Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 109. 
37  “A força inata da matéria é um poder de resistir pelo qual cada corpo [...] persevera em seu estado, seja de 
descanso, seja de movimento uniforme em linha reta”.  NEWTON, Isaac. Princípios matemáticos da filosofia 
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mecanicista do mundo, bem como a descoberta dessas leis e o uso de técnicas em sua 

dominação e transformação.  

O “conceito de autoconsciência” 38, resultado do processo de reflexão humana, permite 

a criação de uma natureza própria da razão, apartada do devir histórico.  

 Desse modo, vemos aqui retratada a tríade de componentes formadores da 

racionalidade moderna: 

a) A identidade cartesiana - tal racionalidade justifica a si mesma pelo próprio ato de 

auto-reflexão cartesiana do ser; 

b) A autopreservação hobessiana - não ligada a nenhum fim preestabelecido 

(tautologia), mas aberta às possibilidades humanas de transformação criadora do 

mundo; 

c) A contradição newtoniana - nega a existência de um fator interno de degeneração no 

ser das coisas, pois todas elas, tendendo à preservação de seu próprio ser, só mudam 

seu curso quando provocadas por uma força de contradição externa a este próprio 

ser39.  

A epistemologia daí resultante apresenta-se como sendo uma epistemologia da 

simplicidade, coerente com seu paradigma. 

 A visão científica da modernidade é a mesma desde o Século XVII, ou seja, a 

realidade que o seu paradigma produz aos olhos de seus partidários é extremamente simples, 

macroscópica, relegando ao irracional e ao transcendente o que não pode ser 

instrumentalmente captado, posto que impossível de ser pensado como real. Com o advento 

                                                                                                                                                   
natural. In: Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005. p.21. 
38  “Se duvido, penso. Se penso, logo existo”. DESCARTES, René. Discurso do método. In: Os pensadores. 
São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 21. 

39  SOUZA, José Carlos Aguiar de. O projeto da modernidade: autonomia, secularização e novas perspectivas. 
Brasília: Liber Livro, 2005. p. 111-120. 
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da nova física (mecânica quântica) e seu paradigma de complexidade (holístico) 

demonstrando que no ambiente microscópico tudo é interativo, não existindo por si, mas 

apenas quando é observado, ou seja, tido como possível pelo observador, tal visão tradicional 

passa a ser objeto de uma crítica constante40. 

 Para que possamos dar respostas a novas e mais complexas questões, questões estas 

impossíveis de serem imaginadas no âmbito da racionalidade tradicional, preciso se faz, nas 

palavras de Santos, “olhar o mundo com o mínimo de memória” e “despensá-lo para repensá-

lo como se fosse a primeira vez”, podendo assim ver o que antes não podia ser visto, posto 

que de existência impossível. Essa é a proposta de uma epistemologia da complexidade aqui 

sustentada, partidária de uma “hermenêutica diatópica”, amplificadora de uma consciência de 

incompletude mútua entre diversas formas produtoras de conhecimento (de senso esclarecido 

e de senso comum), materializável através do diálogo entre elas. 

 

1.2.3. Reflexo da modernização do direito: colonização normativa do mundo dos fatos 

 A redução da complexidade do mundo observável através do processo de 

matematização do objeto e, posteriormente, do próprio observador; a retirada deste 

observador do fluxo histórico e sua conseqüente irresponsabilidade quanto aos resultados da 

aplicação de seu conhecimento no mundo; o arbítrio decisional que impede o diálogo com 

outras formas de conhecimento marginalizadas pelo senso esclarecido que se auto-intitula o 

único critério classificatório possível de saberes racionais, são algumas das conseqüências do 

exercício da racionalidade moderna e de sua correspondente epistemologia. 

                                                
40  “O cientista, acreditando que o elétron é uma onda, utiliza um detector de onda e vê realmente uma onda; e 
acreditando que é uma partícula, usa o detector de partícula e encontra uma partícula. Esta é a realidade do crer 
para ver que tanto tem sido apregoada pelas religiões”. ANDREETA, José Pedro. Quem se atreve a ter 
certeza? A realidade quântica e a filosofia. São Paulo: Marcuryo, 2204. p. 15-21 e 233-235. 



 28

Esses efeitos foram sentidos no mundo jurídico em que as questões humanas passaram 

a ser traduzidas segundo a ótica do ordenamento jurídico para que pudessem se encaixar em 

um “modelo de problema passível de solução dogmática” 41, ou seja, foram excessivamente 

simplificadas, tornando-se irreconhecíveis quanto ao seu estágio pré-metodológico. Tal 

postura, como visto, priorizou o atomismo enquanto visão de partes do problema, em 

detrimento do holismo enquanto visão do problema como um todo, reduzindo, neste sentido, a 

complexidade do mundo42. 

 

1.3. Diálogo pós-moderno ou o exercício plural da(s) racionalidade(s) 

 Pós-modernidade é um termo polêmico, altamente questionado e questionável, 

contudo é utilizado pelo aporte teórico por nós escolhido. Tal aporte se vê e medita em um 

contexto de transição entre paradigmas, portanto optamos por mantê-lo e tentaremos 

minimizar sua polissemia no passo que se segue. 

 

1.3.1. Origens e conseqüências da pós-modernidade: a crise dos valores pretensamente 

universais 

 As origens da noção de pós-modernidade remetem ao âmbito literário, e sua projeção 

para outras esferas discursivas deveu-se ao âmbito arquitetônico. Contudo, todos os seus 

principais aspectos brotaram nas artes plásticas, daí se espalhando por todos os centros 

produtores de saber especializado43.  

                                                
41 “Os fatos entram na órbita jurídica não em estado bruto, mas sob a forma de uma narrativa” RABENHORST, 
Eduardo R. A interpretação dos fatos no direito. In: Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. v. 34. n. 1. 
João Pessoa: Idéia, 2003. p. 111-121. 
42 FAGÚNDEZ, Paulo Roney Ávila. O direito e a hipercomplexidade. São Paulo: Ltr, 2003. p. 24-26. 
43  ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 110-111.  
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A idéia de pós-modernidade busca apagar os limites entre o político, o econômico, o 

social e o cultural construídos pela modernidade e da qual hauria maior liberdade e 

flexibilidade de ação. Inicia-se um processo de “des-diferenciação” 44 propiciado pelo atual 

interesse lingüístico da filosofia, visto que a linguagem permeia todas essas diferentes esferas 

sociais e culturais. A simplicidade formal do mundo moderno cede assim à contingência 

fática do mundo pós-moderno, o leme do controle se dissipa, restando as corredeiras 

aleatórias que seguimos sem um completo domínio humano45.  

 Nesse novo espaço, o conhecimento tornou-se a principal força de produção e a 

informatização sua realidade.46  Dessa forma, os conceitos tradicionais são forçados aos seus 

limites por um contexto que não lhes é peculiar, marcado por fortes matizes de fragmentação, 

pluralismo e individualismo47. Aqui a linguagem volta à tona, pois, na ausência de uma meta- 

linguagem que ligue todas as comunidades lingüísticas espalhadas pelo globo, descremos 

cada vez mais na metanarrativa iluminista de uma sociedade racional capaz de emancipar-se 

universalmente, possibilitando o surgimento de micronarrativas locais48. 

 Estamos em um momento de presente eterno em que tudo é local e temporário49, em 

que a vertiginosa velocidade do que surge e do que desaparece não permite a concretização de 

paisagens, restando apenas miragens, afetando direta e profundamente o sujeito construído 

pela modernidade. Em um contexto regido pela globalização de um estilo de vida e pela 

comunicação em massa desse mesmo estilo de vida, ocorre, como efeito, um processo de 
                                                
44 Sobre tal guinada na investigação filosófica, ver OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Reviravolta lingüístico-
pragmática na filosofia contemporânea. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2001. p. 117-222. 
45 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 112-115. 
46  Essas duas categorias principais podem nos levar para dois caminhos: um retorno ao classicismo ou à 
tentativa de concretizar os ideais da modernidade. Tudo nos parece ser especulação e miragem, ambientadas 
neste período transitório. HARVEY, David. A condição pós-moderna. 15. ed. São Paulo: Loyola, 2006. p. 323-
326. 
47 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.p. 132. 
48 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.p. 146. 
49   KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.p. 157. 
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“homogeneização cultural” 50 na medida em que toda a diferenciação de identidade é 

explorada pelo mercado e traduzida para sua linguagem.  Tal exploração é regida pelos países 

centrais do ocidente, influenciando fortemente os países dessa periferia que são submetidos a 

esse controle em troca da inclusão parcial em seu sistema. 

 Entretanto, tal processo se liga ao individualismo liberal que podou as raízes do 

homem de suas bases culturais estáveis, da tradição e das estruturas costumeiras de seu 

passado pré-moderno, indicando-nos o quanto a modernidade está presente na gênese das 

inquietações pós-modernas. Com a contínua complexidade das sociedades modernas, estas 

adquiriram uma feição mais social, ou seja, coletiva.  

Sabendo da descrença pós-moderna na metanarrativa moderna de uma 

sociedade/coletividade racional com potenciais emancipatórios, o que resta ao homem 

contemporâneo se o retorno às bases de tradições e estruturas do passado fica impedido pelo 

corte dos fios que o uniam a elas e se o que lhe sobra é um processo inacabado de 

identificação? Resta o desconhecimento de si, quando é só isso o que ele tem, já que se 

reconhece descrente na possibilidade de conhecimento pleno do mundo que habita51. Um 

ceticismo aqui surge. Se a fixação de sua espécie ocorrerá na forma de um ceticismo 

moderado que ainda busque um tipo de solução não definitiva ou de um ceticismo radical que 

abandone a busca por qualquer espécie de solução possível e descambe no niilismo52, essa é a 

questão que ainda nos é desconhecida. 

 Podemos sintetizar o conceito de pós-modernidade e fixá-lo no âmbito do debate 

jurídico como sendo um movimento que reúne posturas crítico-reflexivas acerca da 

racionalidade tradicional, tanto quanto a suas potencialidades como quanto a suas 
                                                
50  HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 9.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. p. 73-80. 
51  HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. 9.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.  p. 24-25 e 34-
46. 
52 O termo niilismo pode ser entendido como “a experimentação do poder do negativo para a vivência de suas 
conseqüências”, significando que “todos os verdadeiros problemas filosóficos não têm solução, mas história”. In 
VOLPI, Franco. O niilismo. São Paulo: Loyola, 1999. p. 7 e 10. 
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limitações, apontando para o momento histórico no qual nos tornamos conscientes de não ser 

mais possível sustentarmos a possibilidade de dar explicações através de um único sistema 

filosófico que possua eficácia e legitimidade em todos os domínios do saber humano53. 

  Dessa maneira, a razão desloca-se do sujeito epistêmico para a “organização 

intersubjetiva da fala” 54 como resultado da mudança de rumo empreendida pela filosofia 

contemporânea. Deixou-se, assim, de indaga sobre as possibilidades de conhecimento 

confiável através do estudo da sintaxe e da semântica para meditar acerca da possibilidade de 

produção de sentenças intersubjetivamente válidas a respeito do mundo, principalmente 

através do estudo da pragmática. 

 

1.3.2. O direito na pós-modernidade: a dupla crise de eficácia/legitimidade decisional 

 Dois conceitos modernos são basilares para o direito: igualdade e universalidade. 

Como dito anteriormente, os conceitos utilizados pela dogmática jurídica continuam, mas, 

utilizados em um contexto peculiar, são levados aos limites de suas potencialidades, tanto de 

eficácia quanto de legitimidade. 

Estando fragmentada a realidade55, parece carecer de sentido a expressão 

universalidade. De uma massa amorfa de indivíduos, surgem, hoje, individualidades 

                                                
53  Trata-se de uma crítica pós-moderna otimista, que crê na possibilidade de novas formas de racionalidade, na 
esteira dos esforços empreendidos pela Escola de Frankfurt, em oposição a uma crítica pós-moderna pessimista, 
que descrê totalmente na razão, pregando a visão niilista da perda total de todos os nossos valores. Sobre tais 
críticas, ver CAPELLARI, Eduardo. A crise da modernidade e a constituição: elementos para a compreensão 
do constitucionalismo contemporâneo. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2004. p. 68-73. 
54  “A língua não é só um instrumento, nem um dado, mas [...] um produto histórico-cultural. Podemos, pela 
perspectiva do estudo da língua como ação, recuperar a sua historicidade assim como sua função social”. 
ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. São Paulo: Pontes, 
2003. p. 99. 
55 Realidade deve ser aqui entendida como uma criação humana, como uma dimensão que se pretende supra 
natural, apartada do determinismo que a natureza impõe à sua própria criação. Contudo, como seres compostos 
de parte natural (corpo) e parte não natural (mente), os homens vivem o drama de estar no mundo como seres 
simultaneamente condicionados e incondicionados. Esse é o drama de crer em uma razão emancipadora e de 
verificar o declínio empírico desta mesma crença. Na mesma linha de pensamento ver FELIPPE, Marcio Sotelo. 
Razão jurídica e dignidade humana. São Paulo: Max Limonad, 1996. p. 21-25. 
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identificáveis que questionam os mandamentos legais e cobram a concretização de promessas 

normativas meramente formais, de que são exemplos mulheres, crianças e adolescentes, 

idosos, minorias étnicas e sexuais, comunidades culturais, dentre outras. 

 O primeiro diagnóstico deve ser o do estado de limitação no emprego dos conceitos 

jurídicos tradicionais no contexto pós-moderno. Aqui podemos diagnosticar uma dupla-crise, 

que denominamos de eficácia/legitimidade. Explicamos isso em um contexto no qual as 

pautas a serem solucionadas possuem um grau de complexidade maior do que aquele para o 

qual os conceitos normativos foram construídos para enfrentar. A essas pautas denominamos 

de complexas56 e, algumas vezes, de hipercomplexas.57 Corre-se, presentemente, um grande 

risco de falta de respostas, o que, para o intérprete/aplicador do direito, está proibido pelo 

princípio da obrigatoriedade da prestação jurisdicional (non liquet).  

Obrigado a dar uma resposta jurídica para tais pautas, o intérprete-aplicador tende a 

dar a última palavra, relativizando ao mínimo quase absoluto as pretensões discursivas das 

partes ou, pelo menos, de uma delas, maculando sua sentença com um timbre de 

arbitrariedade que é altamente contestado na contemporaneidade58. Tal diagnóstico pode nos 

indicar que essa dupla-crise é o aspecto visível de uma crise prévia enfrentada pela própria 

racionalidade moderna, uma crise ocorrida no âmbito do imperialismo da razão, já enfrentada 

em tópico próprio59. 

                                                
56  Aquelas que causam dificuldades de aplicação devido à pluralidade de sentidos dos conceitos jurídicos a elas 
referentes, contudo solucionáveis ainda dentro do próprio paradigma moderno, através do uso de princípios e 
cláusulas abertas, como são exemplos os problemas atualmente enfrentados pela personalidade no âmbito virtual, 
tais como uso indevido da imagem, violação de mensagens eletrônicas, acesso ilícito a dados privados, dentre 
tantas outras. 
57 Aquelas cujo grau de complexidade são tão incompatíveis com o paradigma moderno que exigem um 
raciocínio específico produzido em um novo paradigma, como são exemplares as questões de biotecnologia 
interventiva, mormente nas fases iniciais (criação e manipulação embrionária, abortamento mediante diagnóstico 
de anomalias fetais graves, etc) e finais (eutanásia, tratamento criogênico de hibernação em pacientes terminais, 
etc) do processo vital humano. 
58  O resultado da crença em uma distinção dicotômica entre sujeito e objeto é que “Um conhecimento objetivo e 
rigoroso não pode tolerar a interferência de particularidades humanas e de percepções axiológicas”. In. 
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. Coleção 
para um novo senso comum; v.1. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 82. 
59  Ver item 1.2.1. sobre a racionalidade moderna. 
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 Não se trata aqui de advogarmos um abandono da racionalidade, mas de pugnarmos 

por uma redimensionalização de nossa relação com a racionalidade, ou melhor, com várias 

racionalidades, já que todas elas, e não apenas aquela desenvolvida pela modernidade, são 

candidatas a fornecer visões de mundo possíveis - e não mais verdadeiras - no contexto 

histórico em que ora meditamos e agimos60.  

De tal modo, empreendemos uma forma não dogmática de ver e tratar o fenômeno 

jurídico através e além dos prismas da dogmática jurídica vigente e entendendo que essa 

dogmática não é um produto acabado, mas um repositório de idéias apresentadas e submetidas 

sempre ao nosso escrutínio crítico-reflexivo. Podemos, dessa forma, compreendê-la como 

submetida a um processo de evolucionismo epistemológico em relação ao passado, e não em 

relação a um futuro no qual repousaria uma verdade absoluta, evitando sua versão 

escatológica proposta pela racionalidade da modernidade61. 

 O direito moderno é produto de uma dogmática moderna, uma pedagogia que prepara 

mentes para funcionar sob as metas do paradigma cartesiano da modernidade e alcançar seus 

efeitos: conhecimento das leis naturais e ordenação metodológica do mundo. Assim, essa 

dogmática foi construída sob a unidade do direito privado, por meio de sua ótica civilista, que 

via por lentes liberais todo o fenômeno jurídico como uma delimitação científica rigorosa de 

objetos e campos de reflexão, raciocinando por meio de metodologias centristas e 

exclusivistas; um estudo direcionado à identificação da juridicidade dos institutos 

                                                
60 “O conceito de prova significa dar as razões pelas quais afirmo algo sobre o estado de coisas no mundo”, ou 
seja, se preciso justificar alguma afirmação, faz-se necessário investigar primeiro este tal estado efetivo; contudo, 
“se o contexto não permite tal investigação”, então ele também nega, como conseqüência, a possibilidade da 
própria prova e toda afirmação resta igualmente possível. LIMA, Alexandre José Costa. Como reconhecer um 
herege: a epistemologia do fanatismo e os fundamentos da tolerância. In: Revista da Faculdade de Direito de 
Caruaru. v. 37. n. 1. João Pessoa: Idéia, 2006. p. 39. 
61 Sobre a perspectiva de uma forma de conhecimento que evolui em comparação com os substratos 
epistemológicos que a ela antecederam, ver SPRINGER DE FREITAS, Renan. Sociologia do conhecimento: 
pragmatismo e pensamento evolutivo. São Paulo: Edusc, 2003. 
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pesquisados; um tecnicismo, um formalismo, uma precisão processual e um uso da técnica do 

dedutivismo lógico-normativo, para falarmos apenas de alguns62.  

 A pós-modernidade63 problematiza todas essas características acima apontadas, 

trazendo as seguintes tendências: a publicização do direito privado; a pulverização dos 

direitos; a descrença na pureza metodológica e a abertura às propostas pós-positivistas de 

multidimensionalidade do direito; a identificação de problemas reais e a despreocupação com 

a delimitação científica rigorosa de objetos e campos de reflexão por meio de metodologias 

centristas e exclusivistas, abrindo-se à pluralidade metodológica e à transdisciplinaridade; a 

modificação dos cânones formais de produção do conhecimento; incentivos a formas 

alternativas na solução de conflitos, como conciliação, arbitragem e mediação; debates acerca 

da ética do jurista com influência no ensino jurídico, cada vez mais tendente a tornar-se 

crítico-reflexivo, buscando fazer da dogmática jurídica uma prática mais afinada com as 

atuais necessidades sociais64. 

 Quando a modernidade é questionada quanto à veracidade do que afirma ser 

verdadeiro, ela responde que é assim porque consegue provar sua veracidade. Mas a pós-

modernidade lança uma tréplica, perguntando sobre a garantia de veracidade da própria 

prova que ela apresenta65. Aqui se descortina a auto-referência moderna, demonstrando sua 

face arbitrária. Sua invisibilidade só foi possível diante de uma filosofia que se tornou um 

metadiscurso legitimatório da própria ciência moderna, afastando suas investigações 

ontológicas e substituindo-as por outras, de natureza epistemológica66.  

                                                
62 Sobre estudos jurídicos privatistas, ver LORENZETTI, Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado. São 
Paulo: Rt, 1998. 
63  Sobre as reflexões acerca do grau de degradação do paradigma jurídico moderno, a ascensão de modelo pós-
moderno e as alternativas para a superação da crise atual no âmbito jurídico, ver BITTAR, Eduardo C. B. O 
direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 181-214. 
64  BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 
370-372. 
65   LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. p. 45. 
66 BARBOSA, Wilmar do Valle. Introdução. In: LYOTARD, Jean-François. Op.cit. p. vii. 
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 Sendo assim, o que resta desse saber quanto à sua eficácia, se, sendo capaz apenas de 

dar respostas localizadas, não propõe soluções viáveis para o todo? O que resta desse saber 

quanto à sua legitimidade, se sua auto-referência legitimatória não o legitima por seu próprio 

discurso, mas colhe elementos em um manancial pré-científico que ele próprio nega e tenta 

esconder?67 Restam a arbitrária petição de princípio, a imposição pelo poder e a crise que 

deles advém, diagnosticável depois de sua desconstrução discursiva, esta não conclusiva, nem 

universalista, quanto pretendia ser seu próprio objeto de análise68. A ciência e o direito 

tornam-se então apenas discursos em meio a tantos outros, candidatos a serem ouvidos na 

necessária escolha humana de resolver, através de um processo de tentativa, seus próprios 

dilemas, já que a “legitimação pelo desempenho” 69, eficiente para o discurso moderno, foi 

substituída por outra, oriunda da prática lingüística e da sua interação comunicacional. 

 

1.3.3. Gnosiologia da complexidade: a promessa de enfrentamento da contingência 

 Pretendendo dar conta dessa maior complexidade do mundo, a pós-modernidade abre 

mão de algumas estratégias, como a desconstrução de topoi caros à modernidade70: 

a) O topos do desnivelamento do discurso, no qual o senso esclarecido desgarrou-se 

do senso comum e ocupou lugar privilegiado, sendo o resultado da ascensão econômica da 

burguesia, que passou de senso classista para senso médio em um período de ascensão 

política, e a senso comum quando de sua ascensão filosófica, tornando-se então 

esclarecido/científico em oposição ao pensamento vulgar/literário e humanístico. Aqui o saber 

se desgarra da prudência, produzindo os efeitos nefastos de uma aplicação descompromissada 
                                                
67 LYOTARD, Jean-François. Op.cit. p. 70. 
68  “Se a crítica desconstrutiva é uma busca de diferenças [...] então ela nunca pode alcançar conclusões 
definitivas [...] pára quando não pode mais identificar e desmantelar as diferenças que agem para desmantelar 
outras diferenças”. CULLER, Jonathan D. Sobre a desconstrução: teoria e crítica do pós-estruturalismo. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.  
69 LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. p. 74. 
70   SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
pp. 121-161. 
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com seus resultados. Contrapondo-lhe o topos do re-nivelamento do discurso, para o qual o 

ato epistemológico mais importante depois da primeira ruptura (senso comum–senso 

esclarecido) é o da ruptura com a primeira ruptura, em que o senso esclarecido volta ao senso 

comum para tornar-se prudente, alimentando-se de sua historicidade/humanidade e 

esclarecendo-o com seu saber. 

 

 b) O topos da dicotomia contemplação versus ação, no qual o mundo passa a ser 

objeto de pesquisa do observador que, de posse do método científico, torna-se acrítico e a-

histórico, objetificando o mundo, sua ação e a si mesmo, contrapondo-lhe o topos da 

superação da dicotomia contemplação/ação, caminhando da objetificação do mundo 

observado para a humanização do pesquisador que, por meio do diálogo, busca apreender 

linguagens diferenciadas, contudo complementares entre si. 

 

c) O topos da hermenêutica epistemológica, que constrói os sentidos da ciência através 

de seus pressupostos internos, dando as costas aos sentidos sociais de oposição e de crítica. 

Sua postura é de aceitação e legitimação desses sentidos, protegendo-os contra quaisquer 

outros sentidos possíveis, o que faz de seu discurso um “monólogo apodítico”71, contrapondo-

lhe o topos da hermenêutica diatópica baseada no círculo hermenêutico de Gadamer, para o 

qual o todo determina as partes e as partes determinam o todo, propondo uma postura de 

suspeição epistemológica e de recuperação pragmática através de um “discurso fronético”72. 

 

                                                
71 Técnico, demonstrativo, que revela o tom de uma verdade inquestionável, posto que necessária (natual). 
72 Prático, persuasivo, que revela o tom de meras probabilidades, questionável, posto que não necessário 
(cultural). 
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 Nessa rota, a Pós-modernidade pretende concretizar uma empresa de vulto: tornar 

meio um conhecimento prudente para atingir como fim uma vida decente73. Na falta de 

verdades e certezas, resta a desesperança paralisante ou a esperança motivadora de novas 

tentativas. Continuamos apostando na fertilidade da segunda opção, mesmo consciente de que 

qualquer resposta que dermos não passará de um alívio temporário para nossas sempre 

renovadas inquietações74. 

 Trata-se do reflexo do reconhecimento das limitações gnosiológicas resultantes da 

aplicação da epistemologia moderna, denominada aqui de epistemologia da simplicidade que, 

amparada em uma visão mecanicista do real e de aceitação do paradigma newtoniano-

cartesiano, guiado pelo dogma da invariabilidade das leis naturais, pressupôs ser possível 

prever relações causais e, em decorrência dessa previsão, controlar e ordenar a natureza e 

também a vida social. Daqui resultaram todas as formas de positivismos75, bem como suas 

vertentes jurídicas, em especial o normativismo kelseniano, maior influência do pensamento 

jurídico no Brasil. 

As implicações das descobertas da física contemporânea através do paradigma 

quântico, introduzindo as idéias de interconexão76, de causalidade circular e inter-relacional77 

e de causalidade finalitária78, que resultaram em uma dialética combinatória infinita79 entre 

causas e efeitos, põem a descoberto as limitações da vertente epistemológica tradicional80. 

                                                
73 SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida descente: um discurso sobre as 

ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2004. p. 17-56 e 777-815. 
74 MORRISSON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 
2006. p. 629. 
75 Acerca das diversas escolas positivistas, ver DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma 
teoria do direito e defesa do pragmatismo jurídico-político. São Paulo: Método, 2006. p. 65-165. 
76  Todos os eventos estão relacionados e se influenciam mutuamente, sendo cada uma das partes a representação 
do todo, vista em sua estrutura holográfica. 
77  A causa vem de dentro do próprio sistema de organização, em que todos os elementos de causação atuam 
reciprocamente e aleatoriamente uns sobre os outros. 
78  O que ocorre em um ambiente é fruto tanto das causas externas como dos fins internos que o mesmo estipula 
para si. 
79  a) mesmas causas podem resultar em diferentes efeitos, b) causas distintas podem resultar em efeitos iguais, 
c) pequenas causas podem gerar grandes efeitos, d) grandes causas podem gerar pequenos efeitos, e) certas 
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 O impacto no Direito veio da própria dinâmica social. Sociedades mais complexas 

quanto à pluralidade ética passaram a gerar novos problemas que exigiam novas respostas, 

incompatíveis com aquelas produzidas pela epistemologia moderna da simplicidade. O 

reconhecimento de uma ontologia complexa leva à necessidade de elaboração de uma 

gnosiologia com ela compatível, capaz de dar respostas racionais, eticamente eficazes e 

legitimáveis. 

Cresce em importância uma abordagem mais cuidadosa à atividade do intérprete 

(teorias da argumentação)81 e aos argumentos que este pondera e utiliza em sua decisão 

(dialética, tópica e retórica), posto que a interpretação é atividade construtiva e não 

meramente declaratória, sendo a norma uma produção do intérprete que, por ser seu aplicador, 

assume a responsabilidade pelos efeitos que dela decorrem, o que faz ressurgir as clássicas 

idéias de prudência e eqüidade, oxigenando a dogmática e fazendo-a enxergar além da miopia 

moderna, tão tecnicista e formal. 

 

1.4. Contemporaneidade: paradigma, crise e transição paradigmática 

 O termo “paradigma” foi usado por Thomas Kuhn82 para indicar as realizações 

científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem, na qualidade de 

modelos, problemas e soluções para uma comunidade de praticantes de uma dada ciência. 

                                                                                                                                                   
causas poder resultar em efeitos contrários. 
80  Sobre este parágrafo, ver o verbete Direito e Complexidade in: Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de 
Janeiro: Unisinos, 2006. p. 229-233. 
81 Sobre hermenêutica e argumentação, mesmo que esses temas estejam mais ligados a uma continuação da 
epistemologia da simplicidade, ver as seguintes obras: BLEICHER, Josef. Hermenêutica contemporânea. 
Lisboa: Edições 70, 1980; ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 2. ed. 
São Paulo: Landy, 2002; MacCormick, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006; BOUCAULT, Carlos E. de Abreu. Hermenêutica Plural: possibilidades jusfilosóficas em 
contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002 e CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. 
Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.  
82  KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 13. 
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Trata-se de uma estrutura que gera teorias e determina todo o processo futuro de 

aprendizagem83.  

Segundo o autor, no período em que tal paradigma adquire um grande número de 

adeptos, estamos diante da “ciência normal” 84, na qual se desenvolve uma forma de pesquisa 

nos moldes de uma tentativa vigorosa e devotada de forçar a natureza a esquemas conceituais 

absorvidos através da educação profissional e em que uma visão peculiar de mundo define o 

que deve ser visualizado, impedindo a observação de novos matizes. Tal conceito pode ser 

confirmado quando observamos a ciência moderna. 

 O paradigma da modernidade pôde ser denominado de cartesiano, pois sua premissa 

básica postulava que em qualquer sistema complexo o conhecimento do todo poderia ser 

conquistado a partir do conhecimento das partes em uma via de mão única, o que demonstra 

sua natureza redutora de complexidade e geradora de sua decorrente epistemologia da 

simplicidade. 

 Baseado em uma lógica inorgânica, de natureza não intuitiva, tal paradigma surge da 

aceitação de um dualismo absoluto entre espírito/matéria, sendo suas descrições tidas como 

objetivas, independentes do observador e de seu processo de conhecimento. O paradigma 

emergente, que podemos denominar de holístico ou quântico, bem como sua decorrente 

epistemologia de complexidade - baseados em uma lógica orgânica, de natureza intuitiva e 

não dicotômica - critica essa pretensão, já que não há partes isoladas: tudo se encontra em 

conexão, sendo necessário um estudo das partes a partir do conhecimento prévio do todo85. 

Suas descrições estão assim desde sempre influenciadas pelo observador em sua ação 

conhecedora. Aqui as visões de mundo, ocidental e oriental, se tocam, se contrastam e se 

                                                
83  DUARTE JÚNIOR, Durval. Paradigmas em mutação: a evolução do conhecimento humano. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2004. p. 1. 
84  KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 23 e 24. 
85 Ver nota 69 acerca do conceito de interconexão postulado pela Mecânica Quântica. 
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complementam. Fator importante para viabilizar possibilidades de diálogo entre plataformas 

epistemológicas e axiológicas distintas, contudo potencialmente complementares86. 

 Durante o desenvolvimento da ciência normal, esta possui, segundo Kuhn, um 

mecanismo interno que trabalha com um “padrão alto de restrição ao que pode ser pesquisado 

por seus membros” que se exterioriza em um reduzido interesse em produzir grandes 

novidades, geradoras de grandes impactos na forma de ver, raciocinar e agir de seus 

membros87. Tal mecanismo, contudo, inverte esse padrão restritivo para níveis mais baixos 

quando o paradigma tradicional deixa de funcionar efetivamente, ou seja, deixa de dar 

respostas satisfatórias diante de problemas mais complexos, mesmo tendo sido estes 

formulados sob sua égide, entrando assim em crise88. 

 Nesses momentos, surgem novas teorias, candidatas a seu posto, quando os membros 

dessa comunidade científica tomam consciência de tal “anomalia” na prática diuturna de suas 

atividades89, pois na ciência toda “novidade” emerge contra um “pano de fundo” fornecido 

pelas expectativas geradas devido à aceitação dos padrões tradicionais - apenas com a 

“consciência” de que algo saiu diferente do esperado é que a “descoberta” se faz possível90. 

Aqui, conceitos e sentidos são revistos, e o mundo, que se apresentava ao pesquisador durante 

a hegemonia da ciência normal, começa a apresentar novas paisagens. Um retrato e tanto do 

que nos parece ser o momento atual. 

 Salienta o autor que a substituição paulatina de um paradigma por outro gera no seio 

de uma comunidade específica uma “revolução” em sua forma tradicional de ver o mundo, 

formular problemas e apresentar para estes soluções de forma paradigmaticamente possível e 

coerente. Além disso, coloca que tal transição sucessiva entre paradigmas é o “padrão usual 
                                                
86  DUARTE JÚNIOR, Durval. Paradigmas em mutação: a evolução do conhecimento humano. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2004. p. 26-27 e 36-37. 
87 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 57. 
88 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 45. 
89 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 78. 
90 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 91. 
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de desenvolvimento” de uma ciência amadurecida91 na qual os pesquisadores não têm de 

sempre construir seu campo teórico desde os seus princípios elementares, justificando assim, 

repetidamente, o uso de cada conceito introduzido92.  

 Tal “postura revolucionária” é transitória, sendo rapidamente transmutada em uma 

“postura evolutiva” do arcabouço do saber até então produzido. Dessa forma, sua evolução 

remete, em seu parâmetro duplo de medição (quantitativo) e avaliação (qualitativo), ao 

passado, permitindo um campo visual de menos reconhecimento e mais conhecimento quanto 

a sua temporalidade. Essa postura se liga diretamente à noção darwiniana de “evolução”, 

muito cara em nossa proposta de revisão gnosiológica da dogmática jurídica atual. 

 Para que uma nova teoria passe a ser aceita pela comunidade de referência como um 

“novo paradigma”, deve “parecer melhor” que suas competidoras, tanto na formulação de 

problemas quanto na apresentação de soluções para os mesmos, não tendo necessariamente de 

solucionar todos os que se lhe apresente93.  

Entendemos que aqui cabe uma contribuição teórica para o Direito na forma de uma 

micronarrativa, local e mutável, devendo conviver com o paradigma decadente visto que, do 

lado dos adeptos deste último, não há renúncia total ao conhecimento tradicionalmente 

acumulado, como também a mesma não há do lado dos adeptos da nova candidata ao posto, e 

sim uma formulação substancialmente bem acabada para prontamente substituir o atual 

modelo.94  Nesse ponto, lembramos a contribuição de uma “gnosiologia fragmentária e 

especulativa”, mais adaptada a esse contexto transitório. 

 Entretanto, quando tal processo finda, a nova teoria “rompe com a tradição da prática 

científica” nessa comunidade e “introduz uma outra dirigida por regras diferentes, utilizadas 

                                                
91 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 32. 
92 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 40. 
93 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 38. 
94   KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 107-
110. 
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em contextos discursivos igualmente diferenciados”95; este não se dá sem que parte da 

comunidade, partidária da mudança na prática tradicional, se volte à análise filosófica para 

tentar resolver as interrogações mais complexas surgidas em sua área de estudo como um 

processo de seu amadurecimento investigativo96, sendo essa atitude o fator que permite uma 

evolução sem ares de revolução, ou seja, neste estudo, uma visão não dogmática da própria 

dogmática jurídica, consciente de seu devir histórico e de seu compromisso social. 

 Os membros desse grupo de vanguardistas geralmente apresentam, segundo Kuhn, 

peculiaridades, como a pouca convivência com a prática tradicional, o que permite mais 

facilmente sua problematização e o subseqüente desejo de reformulação. Assim, a pesquisa 

normal se torna extraordinária.97 Quanto menos modernizadas suas mentes, maior a 

possibilidade de uma postura crítica reformadora de seus postulados e práticas, o que se faz 

importante em nossa empresa.  

 Para serem bem-sucedidos, necessitam abrir mão de “técnicas de persuasão”, já que o 

debate entre os partidários de paradigmas conflitantes é de natureza circular, ou seja, utilizam-

se eles de conceitos e sentidos funcionais no seio de cada uma das comunidades, incapazes de 

propiciar um diálogo em uma arena mais ampla, plural e complexa98.  Tal persuasão deve 

concentrar-se não na “força probatória” de suas alegações, mas na “estética” de suas 

apresentações, pois, em embates dessa natureza, a escolha lógica dá espaço à escolha 

valorativa99, visto que aquilo que vemos depende tanto do que olhamos quanto da experiência 

visual-conceitual prévia que nos ensinou a ver o que vemos100.  

                                                
95 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 117. 
96 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 119. 
97   KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 122-
123. 
98 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 127. 
99   “A competição entre paradigmas não é o tipo de batalha que possa ser resolvido por meio de provas. KUHN, 
Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 190. 
100 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 150. 
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A retórica é aqui novamente chamada a dar sua contribuição, juntamente aos estudos 

de possibilidade de aplicação da tópica e da dialética, perfazendo o horizonte investigativo 

das Teorias Jurídicas da Argumentação, mas não se esgotando, em nossa visão, nelas, visto 

que nossos graus de conhecimentos, bem como a produção de novos questionamentos, não 

cessam jamais sua produção, solicitando sempre um novo passo em direção a mais 

conhecimento, eficácia e legitimidade decisórias. 

 A “alteração na forma visual de problemas e soluções” demonstra os “limites” do 

antigo paradigma e anunciam as “potencialidades” do candidato a substituí-lo101, já que o 

cientista só terá consciência da anomalia ocorrida no padrão tradicional de expectativas de 

resultados de suas experiências se estiver aberto a ver além do esperado, diagnosticando, 

desse modo, novidades e descobrindo novos horizontes investigativos. E só estará 

devidamente aberto a isso se tiver a “consciência” de que não investiga um objeto dado, mas 

o cria quando o seleciona em meio a um contexto complexo no qual o objeto se origina, 

justapondo sua experiência investigativa ao paradigma que fornece seus instrumentos de 

pesquisa102. Além disso, deve ter “fé” nas potencialidades do novo modelo, já que este, ainda 

em desenvolvimento, propõe algo não muito diferente de novas promessas para a solução de 

problemas deixados em aberto pela tradição anterior103. Uma característica bem pré-científica 

que parece ter sido agora trazida do limbo ao qual foi renegada pela prática “supostamente 

racional” dos cientistas, tendo sido apresentada por um dos maiores nomes da epistemologia 

moderna. 

 Tais revoluções são “obscurecidas” tão logo a transição paradigmática se concretize 

através de uma pedagogia que exercita mentes a acreditarem em uma história da ciência linear 

                                                
101 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 160. 
102 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 164. 
103 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 201. 
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e cumulativa104, ou seja, o paradigma, uma vez estabelecido, passa a “filtrar” nossa percepção 

e a determinar o que será “real” para o observador, tornando-o incrédulo a qualquer evento 

que não se encaixa nos padrões por ele estabelecidos105.  

Isso se dá, em parte, pelo substrato que é preservado após a transição, posto que as 

tentativas teóricas da fase anterior testaram a elas próprias, e não as regras do jogo, que se 

mantiveram em boa parte intactas106; e em parte pela postura dos membros da teoria 

vencedora que observarão o resultado de sua bem empreendida empresa como “progresso”107.  

Mas Kuhn nos adverte de que cada estágio desse desenvolvimento é um exemplar 

mais aprimorado da atividade científica em relação a seus antecessores, e apenas isso, nada 

mais que isso108, o que nos leva a compreender a dinâmica evolutiva do senso esclarecido 

como uma espécie de ceticismo moderado que, de um lado, reconhece a necessidade de 

utilização de argumentos para uma ação racional e, de outro, está ciente de que, mesmo 

agindo assim, não apresentará nenhuma tese definitiva sobre a realidade mesma do mundo109.  

O “estado de busca constante da verdade” empreendido pela modernidade é, de tal 

forma, paulatinamente substituído por um “estado de vigilância constante” contra toda forma 

de autoritarismo que inviabilize o diálogo legitimador dos destinos do homem. Portanto, 

mostra-se como tendo uma postura capaz de conviver com o pluralismo das sociedades 

democráticas contemporâneas. 

 

 

                                                
104 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 175-
183. 
105 DUARTE JÚNIOR, Durval. Paradigmas em mutação: a evolução do conhecimento humano. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2004. p.2 e 3. 
106 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 186. 
107 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 210. 
108 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 8. ed. rev. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 217. 
109 SMITH, Plínio Junqueira. Ceticismo filosófico. Curitiba: UFPR, 2000. p. 251. 
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1.5. Sobre o tema da meroencefalia fetal: conceitos, discurso, limitações e possibilidades 

 A linguagem jurídica, sendo uma espécie do gênero linguagem técnica, não pode se 

furtar às contribuições da linguagem natural, em cujo âmbito as expressões lingüísticas estão 

sempre a gerar novos sentidos, frutos que são da estrutura polissêmica dos conjuntos 

simbólicos comunicacionais da qual emergem. 

De tal modo, a tarefa da linguagem técnica é controlar parcialmente a polissemia da 

linguagem natural, selecionando os sentidos possíveis aos acordos lingüísticos usuais em sua 

comunidade de falantes especializados. Como um trabalho jurídico de pesquisa destina-se à 

leitura dos juristas, torna-se premente realizarmos a tarefa de minimização, de um lado, da 

polissemia da linguagem natural, e, de outro, da transposição de uma linguagem técnica de 

outro(s) ramo(s) do saber para o âmbito jurídico. Esta será a meta dos tópicos que se seguem. 

   

1.5.1. Conceitos: aborto ou abortamento? anencefalia ou meroencefalia? 

 Deformidade fetal grave caracterizada por fechamento incompleto do tubo neural, 

resultando no desenvolvimento parcial do cérebro, a meroencefalia110, desenvolvimento 

incompleto do cérebro, é tratada pelo discurso jurídico tradicional como anencefalia, ausência 

total do cérebro, ou seja, de forma imperfeita, distanciada da precisão técnica proporcionada 

pelos avanços alcançados pela Medicina acerca de tal temática no mundo contemporâneo.  

 A menção a essa imprecisão sintática e semântica se faz necessária pelos efeitos 

pragmáticos que dela advêm. Quando o “senso comum jurídico”111 absorve um termo técnico 

de forma imperfeita, isso influencia a qualidade de sua interpretação e aplicação, 

                                                
110 COIMBRA, Celso Galli. Anencefalia, morte encefálica e o conselho federal de medicina. Disponível em: 
<http://www.biodireito-medicina.com.br/website/internas/anencefalia.asp?idAnencefalia=158>. Acesso em: 
15/10/2007. 
111 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito II: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. p. 57-99. Para o autor, existe uma doxa na raiz de toda episteme, 
configurando-se em um “imaginário de referência” a partir do qual moldam-se os discursos juridicamente 
possíveis de serem travados no seio da dogmática jurídica e, a partir dele, no âmbito da práxis forense. 
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amplificando o grau de desconfiança social quanto à sua capacidade de resolver lides através 

de sentenças legitimáveis (racionais ou não arbitrárias). Tal efeito será comprovado quando a 

análise retórica dos argumentos utilizados nos discursos jurídicos for empreendida no quarto 

capítulo.  

 Outra imprecisão terminológica observada nos textos e diálogos jurídicos está sendo 

usada com referência ao uso do termo aborto, o produto do uso da técnica de abortamento, ou 

seja, os restos mortais do, anteriormente, produto da concepção, no lugar de abortamento, 

enquanto processo interventivo, seja natural ou artificial, que impede o dito desenvolvimento 

gestacional. Essa é mais uma imprecisão restrita ao campo sintático e semântico, sem muitas 

repercussões no campo pragmático, como a anterior. 

 

1.5.2. Discurso: do âmbito constitucional ao âmbito cível 

 O debate judicial ocorre em torno de duas pautas sociais: a da incondicionalidade vital 

ou pró-vida (pro-life), reivindicando a supremacia do direito à vida do nascituro, e a da 

condicionalidade vital ou pró-escolha (pro-choice), em sentido contrário, postulando a livre 

opção da gestante pela manutenção ou não da gestação. Ambas possuem relevância social, 

pois angariam número significativo de partidários em torno de suas alegações. Merecem, pois 

uma reflexão jurídica cuidadosa, sendo que, quando esta se empreende, podemos diagnosticar 

as limitações conceituais da dogmática atual, viabilizando sua reformulação dentro de uma 

nova visão de mundo capaz de dar conta do grau de complexidade por esta exigido112. 

 Há três teorias que tratam da personalidade jurídica113, a Teoria Natalista, atribui o 

início da personalidade ao nascimento com vida, entendendo-se nascer com vida o ato de 

                                                
112  Utilizaremos aqui as expressões: tese da incondicionalidade vital, em substituição à denominação pró-vida 
ou pro-life, e tese da condicionalidade vital, em substituição à denominação pró-escolha ou pro-choice.   
113  Tema e bibliografia In: FALCÃO, Pablo R. de L. Crítica às principais teorias da personalidade jurídica.  
Especialização em Direito Civil e Empresarial. Recife: PPGD/UFPE, 2004. p. 8 a 60. 
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desligar-se do útero materno e respirar o ar atmosférico sponte própria, livrando-se assim da 

dependência do período gestacional, ou seja, nesta perspectiva o nascituro tem mera 

expectativa de direito. 

A Teoria da Personalidade Condicional compreende que ocorrendo o nascimento com 

vida contar-se-á o adquirir da personalidade desde o momento da concepção, implicando em 

sua tutela desde o útero, sem distinção entre personalidade formal e material, pois a contidio 

nascer com vida já se efetuou. Os direitos patrimoniais são tratados aqui como estando em 

condição suspensiva (finda com o nascimento com vida).  

Por sua vez, a Teoria Concepcionista compreende a personalidade iniciada da 

concepção, sendo o embrião, desde o zigoto, pessoa para o direito, independentemente do 

posterior nascimento com vida. Existe uma preocupação com os aspectos personalíssimos do 

nascituro, sem, contudo, serem esquecidos os aspectos patrimoniais que são tidos aqui sob 

condição resolutiva (nascimento sem vida).  

Tradicionalmente, o debate jurídico em torno da meroencefalia ocorria no âmbito 

constitucional, em torno do choque principiológico entre a tutela da vida do nascituro e a 

tutela da dignidade da pessoa da gestante. O quadro mudou, em 2004, quando a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, número 54, introduziu o termo 

Antecipação Terapêutica do Parto, tratando o nascituro como natimorto e anulando um dos 

pólos da lide judicial. A investigação acerca das implicações dessa mudança de rumo na 

discussão temática, bem como da análise dos argumentos utilizados e de seu poder 

persuasivo, será desenvolvida no quarto capítulo. 
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1.5.3. Status jurídico do nascituro: buscando meios para sua fixação 

 Aqui se faz necessário revermos duas pautas que nos foram legadas sem concretização 

pela modernidade. A primeira delas é a da sociabilidade humana, que não deve ser vista, no 

contexto atual, como meramente subjetiva (individual), mas como intersubjetiva (plural). As 

polaridades que nela se relacionam, sem se confundirem uma à outra, não devem operar 

dentro de uma assimetria pela autonomia (A possui direito/B possui dever), mas dentro de 

uma simetria pela autonomia/responsabilidade ou pela implicação/polaridade (A e B possuem 

simultaneamente direito/dever); dessa forma, sendo seus partidários detentores de direitos 

fundamentais, não deve haver na decisão jurídica uma postura de 

reconhecimento/desconhecimento arbitrário, mas uma atitude de ponderação eqüitativa e 

dialógica, sendo necessária para tanto, na qualidade de pressuposto, a definição prévia do 

status jurídico do nascituro, configurada como sendo a segunda pauta não concretizada pela 

modernidade, sem a qual a indesejada assimetria supracitada se perfaz114. 

 O estatuto jurídico do nascituro deve ser, portanto, observado sob três primas: 

biológico (fato), ético (valoração) e jurídico (reconhecimento/tutela). Esse prisma servirá de 

base para responder se o produto da concepção humana pertence à espécie humana e se, 

pertencendo a esta, passa a merecer o respeito devido aos demais membros de sua espécie. 

a) Primeiro questionamento: O produto da concepção humana pertence à espécie 

humana?  

Sob o prisma biológico devemos substituir o topos moderno do desnivelamento 

sujeito/objeto pelo topos pós-moderno do re-nivelamento sujeito/objeto. Agindo assim, não 

devemos aplicar à individualidade humana intra-uterina os mesmos critérios de definição da 

individualidade humana extra-uterina, pois tais critérios foram desenvolvidos pela 

                                                
114  Sobre essa dinâmica relacional e os demais aspectos desse tópico, ver o verbete Aborto. In: Dicionário de 
Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos, 2006. p. 19-24 e sobre as polaridades que se implicam, ver 
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 64-68. 
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modernidade e, coerente com seu paradigma atomista, levou em consideração a captação, pelo 

observador, de uma individualidade já dada. Se eles desconheciam o contínuo constituir-se da 

individualidade extra-uterina, que, como comprovado empiricamente, não é a mesma do 

berço ao túmulo, que dizer das fases de desenvolvimento a que se submete a individualidade 

intra-uterina? Aqui parecem claras suas limitações. 

  Os candidatos a substituír tais critérios devem evitar a natureza morfológica nessa 

identificação, para a qual é humano apenas o ser que tem características exteriores humanas, 

sendo estritamente formal, aproximando-se de sua natureza genotípica segundo a qual é ser 

humano todo ser que possui genoma individualizado, pois conteudístico. Responde-se, assim, 

afirmativamente ao primeiro questionamento. 

  b) Segundo questionamento: Tal produto da concepção humana merece ser alvo do 

respeito garantido aos demais seres de sua espécie?   

Sob o prima ético, acolher o outro como membro da espécie humana e, portanto, como 

igualmente humano, é abrir mão do poder ególatra de interpretar o outro para só então definir 

esse outro, ou, no mesmo sentido, de pôr antes condições para só então reconhecê-lo. É 

compreendê-lo como um outro autônomo e não como um outro eu, uma mera cópia ou 

invenção minha. Acolher é, nesse sentido ético, não representar, não criar com o pensamento. 

Uma postura assim é capaz de respeitar a dignidade do ser humano como um fim em si 

mesmo e não como um mero meio para outros fins. Parece haver possibilidades de vias de 

superação racionais através de uma racionalidade ampliada, capaz de abarcar a ética sem 

recursos a dogmas teológicos ou ao princípio da sacralidade da vida humana. 
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 c) Terceiro questionamento: Como se dará a tutela jurídica ao produto da concepção 

humana?  

Através de uma arena discursiva amplamente democrática em que haja a possibilidade 

de contato entre falantes e entre saberes (senso esclarecido/senso esclarecido e senso 

esclarecido/senso comum). Do intercâmbio resultante, poderemos esperar uma ampliação do 

grau de eficácia, através de uma evolução dos padrões tradicionais de conhecimento, e do 

grau de legitimidade, através da prudência resultante da tomada de consciência da 

responsabilidade quanto aos resultados das decisões aplicadas. 

 Deve-se somar a tal postura o empreendimento de uma cidadania ativa que provoque 

os instrumentos estatais para a concretização de direitos e garantias fundamentais que ainda 

repousam na formalidade. Não pode o Estado proteger o nascituro se não lhe proporciona 

previamente um ambiente extra-uterino que respeite, pelo menos, sua subsistência e/ou 

realização. Deve-se investir em ações preventivas que estimulem o uso prudente da 

sexualidade, que trate de suprir causas pré-natais que levam, em variados graus, ao 

desenvolvimento de más-formações fetais, mormente nos níveis sociais atingidos pela 

pobreza e pela miséria, e que garanta a saúde da mulher e dos recém-nascidos, com ou sem 

necessidades especiais de qualquer ordem. 

Como visto, a situação não se resolve com a feitura de um texto de lei que definirá 

quem tem mais direito, mas com uma ampliação dos graus de consciência individual e 

coletiva que atente tanto para o aspecto humano do nascituro diante das ameaças de toda 

ordem quanto para a situação da gestante que arcará com a gravidez e com o sustento do ser 

que advém ao seu término. Sendo ainda a concepção, pelo menos em sua vertente biológica, 

como também em sua vertente artificial homóloga, um processo que ocorre em parceria 

homem/mulher, a situação do genitor não pode ser por ela também olvidada. 
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1.6. Boaventura e o fado de pentecostes: transição, suspeição e recuperação jurídico-

dogmática 

 Boaventura de Souza Santos vem contribuindo, há décadas, com reflexões e 

diagnósticos acerca de um sentimento difícil de ser definido, mas que tomou conta dos 

centros produtores do saber desde a década de 70 do conturbado Século XX, não podendo 

mais ser negado.  Tal sentimento é chamado aqui de vertigem pós-moderna e resulta da 

percepção de desequilíbrio diante da desagregação dos pilares de sustentação erguidos pelo 

paradigma da simplicidade (moderno) e de sua pouca segurança.  

Optamos por retornar ao equilíbrio, usando como base de apoio os pilares que vêm 

sendo gradualmente sedimentados pelo paradigma da complexidade (pós-moderno), já que o 

problema de sua sedimentação é temporal, especialmente quando espaço e tempo são diluídos 

em um contexto regido pela globalização espacial e pela virtualização temporal. Nesse 

ambiente peculiar, nada parece fixar-se para durar, sendo como se a Pós-modernidade 

laborasse e não mais trabalhasse115. Nesse mundo repleto de miragens, buscamos ainda um 

oásis como resultado de uma necessidade atávica de segurança e certezas. 

Santos então nos propõe uma busca coletiva para além das fronteiras territoriais e 

lingüísticas, racionais e éticas. Ela vem na forma de uma construção teórica e de suas 

conseqüências, de uma Teoria da Dupla Ruptura Epistemológica e do empreendimento de 

uma conseqüente Hermenêutica Diatópica, ambas explicadas no segundo e terceiro capítulos. 

 

 

 

                                                
115 Sobre a diferenciação entre labor, trabalho e ação, ver ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 90 a 259. 



 52

SEGUNDO CAPÍTULO: HERMENÊUTICA DE RECUPERAÇÃO E PENSAMENTO 

EVOLUTIVO: DA POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO ENTRE PHRÓNESIS E SOPHÍA 

 

2.1. Vertigem: entre a desagregação moderna e a solidificação pós-moderna 

Vivemos em um estado de vertigem aguda. Desorientados e angustiados, 

desequilibramo-nos entre dois frágeis sustentáculos: o moderno, que se desagrega diante de 

sua própria crise de racionalidade; e o pós-moderno, que se concretiza lentamente de forma 

bastante especulativa116. Quando todas as evidências são postas em dúvida e o antigo caminho 

de sentidos postos pelo conhecimento teórico dissipa-se à nossa frente enquanto o novo surge 

ante um denso nevoeiro de interrogações, por onde devemos seguir?117 

A resposta pode ser construída filosoficamente, mas não pela filosofia clássica, e sim 

por uma filosofia de base pragmática que observe a si mesma não como uma ontologia 

arbitrária da razão universal, mas como uma ontologia democrática da razão histórica, que dê 

conta da tensão de complementaridade entre o ter e o ser, vista tradicionalmente como 

dicotômica e inconciliável118. 

Essa filosofia contemporânea vem em auxílio da ciência moderna, fornecendo-lhe 

lentes mais potentes para que ela possa refletir acerca de si mesma, para que desperte de seu 

sonho newtoniano-cartesiano de baixa complexidade e de objetificação do mundo para 

ampliar suas potencialidades e evoluir também em termos qualitativos. Trata-se de uma via 

                                                
116  BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 
170 a 180. 
117 Pois “os graus de segurança que fundam o meu sistema de crenças” [...] “obedece, exatamente, à consistência 
de meu sistema de expectativas” e, sem tais lentes, desoriento-me e resto perdido até utilizar suas substitutas. 
LIMA, Alexandre José Costa. Como reconhecer um herege: a epistemologia do fanatismo e os fundamentos da 
tolerância. In: Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. v. 37. n. 1. João Pessoa: Idéia, 2006. p. 51.  
118 Pois o sujeito do conhecimento perdeu o seu lugar privilegiado de investigação; mesmo que continue 
podendo conhecer, não o faz mais de um lugar fora do mundo, ou seja, ele deve entender-se como ser histórico, 
em convívio com o que busca entender. No mesmo sentido, “o sujeito põe logicamente o objeto, mas só põe na 
medida em que converte em estruturas “lógicas” as estruturas “ônticas” de algo [...] daí dizermos que o 
conhecimento é um construído de natureza “ontognoseológica”. REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2002. p. 126. 
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de superação da cegueira da ciência moderna que, não se preocupando com as conseqüências 

da aplicação do conhecimento que produzia, aplicou-o segundo a eficácia de sua produção, 

deixando um saldo contraditório de conquistas e de perdas. 

 Toda essa vertigem atinge diretamente o Direito e este, na pós-modernidade, carece de 

sentido e de perspectivas quanto à sua eficácia e legitimidade decisionais, visto ter se 

estruturado sobre paradigmas descompassados historicamente em relação ao maior grau de 

exigência da litigiosidade contemporânea, o que faz com que as lentes de seu ordenamento 

jurídico ainda estejam ajustadas para a miopia do homem do século XIX119. 

Se o direito positivo foi, em relação à pré-modernidade, um instrumento ágil capaz de 

ampliar sua complexidade interna e mudar ao sabor das exigências da modernidade, com um 

mínimo de segurança e certeza diante de sua própria contingência, apenas abstraindo seus 

conceitos, deixou às claras sua face arbitrária quando imprimiu uma tradução do mundo do 

ser de feição reducionista, incompatível com o aumento de complexidade das pautas pós-

modernas, descambando em uma crise de eficácia/legitimidade sem precedentes120. 

Necessário se faz um esclarecimento prévio do conceito de complexidade aqui 

utilizado. É sabido que, na transição da pré-modernidade para a modernidade, “o direito 

sofreu um processo de ampliação do grau de complexidade em sua organização, pautada na 

diferenciação de outros subsistemas sociais” 121. Sendo auto-referente, o direito moderno fixa 

seus próprios pontos de partida em textos normativos, determina seu sentido diante do caso 

concreto sob análise, argumenta tomando por base tais textos, proíbe a alegação de falta de 

clareza do direito impondo sua produção e fundamentação, o que se mostra como algo inédito 

na evolução do pensamento jurídico.  

                                                
119  BITTAR. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 87. 
120 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Função social da dogmática jurídica. São Paulo: Max 
Limonad, 1998. p. 189 a 195. 
121  ADEODATO. João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 309 a 316. 
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Partilhamos do entendimento acima demonstrado, contudo, não é esse o conceito de 

complexidade que usamos na transição da modernidade para a pós-modernidade. Neste, o 

direito atual, visto como oriundo dos paradigmas da modernidade, partilha de uma estratégia 

comum de redução de complexidade do mundo do ser - para usar uma terminologia 

kelseniana - com vistas à sua dominação e ordenação, justificando o conhecimento que 

produz pela segurança e certeza que alega serem decorrentes do uso correto do método que 

emprega, oriundo das ciências naturais e adaptado in natura às ciências sociais.  

A pós-modernidade, entretanto, propõe que tal racionalidade não esteja vinculada aos 

referenciais absolutos de certeza tradicionais - para esta, inatingíveis - ,mas que atente para a 

pluralidade, para a contingência e para a maior complexidade do entorno social hodierno que 

o direito não pode negar e do qual faz parte. Nesse sentido, o direito moderno é menos 

complexo do que deve vir a ser o direito pós-moderno122 e, daqui por diante, é assim que 

devemos entender o conceito de complexidade ora postulado. 

Notamos que, buscando superar tais deficiências, a epistemologia jurídica tradicional 

deve abrir-se à pragmática e, no diálogo entre senso esclarecido e senso comum, colher dos 

saberes que renegou e que evoluíram longe de sua influência, novas formas de ver e encarar a 

contingência que tentou em vão domar.  

Para alcançarmos esse fim, precisamos nos guiar por uma visão coerente de mundo 

que partilhe de suficiente confiança acadêmica, tendo chances de ser aceita como parte do 

discurso jurídico vigente; apostamos, então, na Teoria da Dupla Ruptura Epistemológica, 

descrita a seguir. 

 

                                                
122 “Talvez as idéias que busquem reduzir a complexidade [...] sejam mais perigosas por buscar enquadrar um 
mundo [...] em subsistemas, que não espelham a realidade de países subdesenvolvidos”. MAIA, Alexandre da. 
Ontologia jurídica: o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo jurídico. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2000. p. 113.  
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2.2. Teoria da dupla ruptura epistemológica: construindo pontes que unem sobre rios 

que separam 

Nesse ínterim, nosso aporte teórico123 parte da dimensão hermenêutica e lança sua 

investigação sobre as dimensões epistemológica e pragmática nos sentidos abaixo descritos: 

a) Sua postura em relação à dimensão epistemológica é de suspeição, desconfia dos 

sentidos por ela construídos e da forma de construção desses sentidos, ou seja, 

torna-se crítica de sua racionalidade.  

b) Sua postura em relação à dimensão pragmática é de recuperação, pois tenta 

encontrar vias de superação da crise de racionalidade moderna e recuperar formas 

de saber marginalizadas no período de supremacia paradigmática. 

Para Boaventura, a ciência moderna foi construída a partir de três topoi: 

a) Topos do desnivelamento do discurso – em que o senso esclarecido desgarrou-se 

do senso comum e ocupou lugar privilegiado. É o resultado da ascensão 

econômica da burguesia que, de senso classista, passa para senso médio, em 

período de ascensão política, e a senso comum, quando de sua ascensão filosófica, 

tornando-se então esclarecido/científico em oposição ao pensamento vulgar, 

literário e humanístico. Aqui o saber se desgarra da prudência, produzindo os 

efeitos nefastos de uma aplicação descompromissada com seus resultados. 

b) Topos da dicotomia contemplação versus ação – em que o mundo passa a ser 

objeto de pesquisa do observador que, de posse do método científico, torna-se 

acrítico e a-histórico, objetificando o mundo, sua ação e a si mesmo. 

c) Topos da hermenêutica epistemológica – que constrói os sentidos da ciência 

através de seus pressupostos internos, dando as costas aos sentidos sociais de 
                                                
123  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
pp. 121-161. 



 56

oposição e de crítica. Sua postura é de aceitação e legitimação desses sentidos 

contra quaisquer outros sentidos possíveis e seu discurso apresenta-se como um 

“monólogo apodítico”124. 

 O autor pretende apresentar três novos topoi que visam superar as deficiências 

apresentadas por aqueles supracitados. São eles: 

a) Topos do re-nivelamento do discurso – o ato epistemológico mais importante 

depois da primeira ruptura (senso comum–senso esclarecido) é o da ruptura com a 

primeira ruptura, na qual o senso esclarecido volta ao senso comum para tornar-se 

prudente, alimentando-se de sua historicidade/humanidade e esclarecendo-o com 

seu saber. 

b) Topos da superação da dicotomia contemplação versus ação – caminhando da 

objetificação do mundo observado para a humanização do pesquisador que, 

através do diálogo, busca apreender linguagens diferenciadas, contudo 

complementares entre si. 

c) Topos da hermenêutica diatópica – baseada no círculo hermenêutico de Gadamer 

para o qual o todo determina as partes e as partes determinam o todo, propõe uma 

postura de suspeição epistemológica e de recuperação pragmática através de um 

discurso fronético. 125 

 

 

                                                
124 Partidário na crença de que a razão pode nos guiar a descrição de certezas absolutas e inquestionáveis. 
125RAMBERG, Bjorn. A filosofia de Rorty. Disponível em 
http://www.filosofia.pro.br/modules.php?name=News&file=article&sid=38. Acessado em 04/06/2006. Aqui 
encontramos Rorty e seu behaviorismo epistemológico, em que o conhecimento é visto como produto da ação 
comunicativa e não como representação da natureza, uma atitude comum tanto a Dewey quanto a Wittgenstein, 
que impede a autolegitimação transcendente da modernidade. Segundo o autor, nem o conceito de verdade, ou 
aqueles de objetividade e de realidade, podem ser invocados para explicar ou legitimar nossas práticas 
inferenciais e nossos padrões de garantia. 



 57

Agindo assim, a hermenêutica diatópica pretende dar conta da construção de uma 

gnosiologia de base pragmática126, produtora responsável de um saber que sabe terá 

repercussões no âmbito social, superando com isso as limitações da epistemologia moderna. 

 

2.3. Natureza pragmática da hermenêutica diatópica: o papel do senso comum 

O conceito de senso comum ganha importância central na teoria de Santos. Trata-se do 

menor denominador comum de crença coletiva, tornando-se solidário e facilitador do diálogo 

entre vários auditórios lingüísticos. Tal sentido é fruto do giro hermenêutico da ontologia 

iniciada por Gadamer, seguida por Apel e Habermas, em que, guardadas as peculiaridades de 

seus pesnamentos, a arbitrária razão universal cede lugar à democrática razão comunicativa 

que, para não se tornar elitista e antidemocrática, como sua antecessora, deve sempre retornar 

ao senso comum em um verdadeiro feedback qualitativo127. 

Nesse sentido, dirigimos nossas críticas ao velho paradigma newtoniano-cartesiano 

apontando que este criou um mundo artificial e desenvolveu uma crença fervorosa em sua 

existência. Acreditando na certeza que as relações causais extraídas das experiências 

empíricas lhe forneciam, empreendeu uma marcha cega em busca da iluminada verdade 

absoluta e de sua correspondente ordenação do mundo para além de toda a sua contingência, 

mas que nunca conseguiu atingir por completo. Independentemente disso, a vida seguiu seu 

rumo, evoluindo através de mutações e apresentando-se continuamente a essa racionalidade 

como um aviso de sua independência, de sua não domesticação. 

 

 

                                                
126 O termo gnosiologia não é usado por Santos, ele surgiu de uma sugestão de Adeodato para melhor diferenciar 
esta construção pós-moderna da epistemologia da simplicidade enquanto construção moderna. 
127  Uma análise comparada das propostas de dois importantes teóricos pode ser vista em VELASCO, Mariana. 
Ética do discurso: Apel ou Habermas? Rio de Janeiro: Mauad, 2001. 
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Vale a pena destacarmos que a noção de causalidade utilizada por esse paradigma se 

aproxima muito da relação de ação e reação, mais mecânica e determinística, afastando-se do 

seu sentido biológico-darwiniano que aceita a idéia de interferências causais externas a 

impedir a certeza de uma previsão correta dos respectivos resultados. Esse é o ponto principal 

de nossa crítica à baixa complexidade das construções teóricas da modernidade, que resultou 

em sua atual crise de eficácia. 

Contudo, a modernidade apoiou-se também na exigência de uma linguagem técnica, 

classista, avaliada por um método quantitativo que relegou à marginalidade toda a linguagem 

literária e humanística como vulgar (atomismo). Tratava-se de uma aversão a toda a tradição 

clássica da metáfora e da analogia, o que tornou o discurso científico um monólogo 

autoritário, originando sua atual crise de legitimidade. 

A pós-modernidade, através da filosofia pragmática, da tópica, da nova retórica e das 

teorias da argumentação, apóia-se conseqüentemente na exigência de uma linguagem que 

considere o papel da metáfora e da analogia como portas que possibilitem o diálogo para além 

dos muros do monólogo moderno (técnico e formal). Seu método qualitativo tende a dar conta 

da complementaridade entre discursos distintos (holismo), superando a antiga visão 

dicotômica (atomismo). 

A concepção pragmática da ciência, através da hermenêutica diatópica, objetiva aqui 

romper com a circularidade da autolegitimação imposta pela hermenêutica epistemológica da 

modernidade (epistemologia da simplicidade), surgindo como uma via de superação da sua 

atual crise de legitimidade, ao buscar, ao mesmo tempo, tanto a prudência do senso 

esclarecido quanto o esclarecimento do senso comum para a sua atual crise da eficácia e 

também buscar a cooperação de saberes antes marginalizados, ampliando assim suas 

possibilidades epistêmicas. 
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Seguindo esse viés, condensamos as duas crises apontadas nos parágrafos anteriores 

na forma de uma dupla crise de eficácia/legitimidade, facilitando tanto a redação como a 

compreensão das reflexões que se seguirão. 

 

2.4. Pragmatismo, direito e biotecnologia interventiva 

O Pragmatismo é uma filosofia oriunda dos Estados Unidos da América, caracterizada 

pela descrença no fatalismo e pela busca da superação das limitações humanas através da ação 

racional. Focados nas conseqüências dessas ações, os pragmatistas identificam a utilidade e o 

sentido prático como únicos meios para se atingir o verossímil em ambientes descrentes na 

verdade. Meditam eles no mundo da vida, convencidos que estão de que apenas a razão é 

incapaz de compreender aprioristicamente a realidade. Tal postura, sendo oposta às correntes 

formalistas e racionalistas da filosofia, defende a construção contextualizada dos significados 

de nossas ações, na qual estas receberão o timbre de verossímeis se conseguirem, no diálogo 

argumentativo, que sua aplicação resulte em um benefício humanitário que se estenda o 

máximo possível no tempo128. 

Desempenha tal pragmática um papel fundamental para o Direito, sobretudo quando 

este é posto diante de hard cases biotecnológicos que põem princípios jurídicos em tensão. 

Dentre suas várias espécies, importa-nos, em particular, a “meroencefalia fetal”, deformidade 

fetal grave que vem resultando em alvarás permissivos à interrupção gestacional no âmbito 

cível, embora tal postura metodológica possa, feitas as devidas ressalvas, ser estendida para 

outras temáticas, tais como a fertilização in vitro e a destinação dos embriões excedentários, 

clonagem, eutanásia, etc. Todas elas são hodiernamente objetos de reflexão, tanto da Ética 
                                                
128 Tal tese se contrapõe à tese utilitarista positivista legalista de Austin, pois nesta o benefício usa qualquer meio 
racional como autolegitimado para atingir sua máxima, em um raciocínio de natureza econômica. No 
pensamento de Santos, aproxima-se desta meta quando resgatamos a idéia de prudência (phrónesis) clássica, em 
que o agir do intérprete/aplicador está contextualizado e sente-se responsável pelos efeitos que produz.  
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Médica como da Ética Jurídica. 

Se a modernidade foi epistemológica, a pós-modernidade surge pragmática 

(gnosiológica) ao debruçar-se sobre o senso comum, buscando nestas novas perspectivas para 

solucionar seus problemas e contribuindo com este em seu esclarecimento. Foi assim, 

garimpando o lixo epistemológico renegado pela modernidade, que os pragmatistas clássicos 

construíram o atual paradigma lingüístico. Agora é chegada a hora de democratizar esse saber, 

o que se faz esclarecendo o senso comum. Deste diálogo democrático, podemos construir 

novas ferramentas teóricas mais adaptadas à hipercomplexidade posta pelas possibilidades 

advindas da biotecnologia interventiva, além de ganharmos em relação à eficácia e à 

legitimidade de seu uso prático. 

Trata-se, segundo Santos, de um “pragmatismo utópico”129, visto que se concretiza 

lentamente a partir de sua própria natureza especulativa, contra a hegemonia decadente da 

epistemologia moderna. Quando essa utopia alcança o campo jurídico, intensifica-se a idéia 

de paradoxo, pois toda transformação gera instabilidade na ordem e na continuidade que o 

direito visa manter. 

É justamente o que observamos atualmente na forma da tensão entre regulação e 

emancipação, tensão esta que surge em todo momento de intervenção de uma dupla 

influência paradigmática, na qual as respostas fornecidas pelo antigo paradigma são 

questionadas e as fornecidas pelo novo são ainda pouco consistentes, embora já tragam 

consigo algum nível de credibilidade130. 

  

                                                
129  SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 2005. p. 175. 
130 Habermas, por exemplo, postula em sua obra a capacidade moderna de atingir suas metas, transformando suas 
meditações em uma forma de manutenção do pilar paradigmático da regulação. Em sentido contrário, Santos 
postula a insuficiência da racionalidade moderna, medita em um contexto de transição paradigmática, 
transformando suas meditações em uma forma de estruturação do pilar paradigmático da emancipação. 
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Tensão aqui tem uma carga valorativa negativa para o antigo paradigma que 

desconsidera a possibilidade de diálogo com outras formas de saber, mas positiva para o novo 

que faz dessa dialogicidade a razão de sua própria existência. 

Para Santos, “não será possível desenvolver o pragmatismo jurídico utópico nem no 

liberalismo, nem no marxismo, pois, se o primeiro baniu à revolução do direito, o segundo 

baniu o direito da revolução” 131. Suas bases não podem, dessa forma, ser buscadas na 

modernidade, podendo ser construídas a partir do pensamento que ocupou a posição moderna 

marginal. Assim, todo pensar é, em seu entendimento, um “des-pensar” que é “reconstrução 

total não niilista” (tarefa disciplinar) e “reconstrução descontínua não arbitrária” (tarefa 

indisciplinar), que, se não abandona a razão, também não vira as costas à prudência. Aqui 

encontramos a razão do título deste capítulo. 

Assim, como costuma argumentar Santos, “a utopia pragmática chama a atenção para 

o que ainda não existe e tenta alcançá-lo através da re-combinação do que já existe”132, ou 

seja, não reconhece o saber científico como única forma de saber válido, nem sua 

autolegitimação, advogando desta forma uma concorrência gnosiológica leal entre várias 

formas de conhecimentos sociais possíveis e a decorrente democratização desses saberes, para 

que o poder de convicção dos argumentos legitime cada uma das propostas de forma 

discursiva, e não que venha a ser imposta na forma de um monólogo autoritário, como 

ocorreu na modernidade. 

 Adotaremos nestas linhas uma postura de suspeição quanto aos sentidos que 

compõem os argumentos das três teorias modernas acerca da personalidade jurídica, bem 

como do conceito de antecipação terapêutica do parto, e uma postura de recuperação do 
                                                
131 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 2005.p.185. 
132  Denominamos este tipo de contribuição de Epistemologia Fragmentária, por possibilitar uma evolução não 
revolucionária no âmbito da dogmática jurídica. Com ela, todo novo conhecimento vem em forma de uma 
micro-narrativa, fortalecendo-se no diálogo com os saberes vigentes e oxigenando-os discursivamente. Evolução 
em relação ao passado (pragmática), sem, contudo, dirigir-se a um fim (verdade) pré-estabelecido (escatologia). 
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pensamento pragmático, desconsiderado pela modernidade como base gnosiológica para uma 

visualização do perfil que deverá possuir um instrumento teórico pós-moderno que venha a 

enfrentar o aumento de complexidade imposto pelas pautas biotecnológicas, sem, contudo, 

pretender ser unificador e totalizante como uma metanarrativa, mas especulativo e local como 

uma micro-narrativa.  

Através dessa abertura pragmatista, podemos realimentar nosso arsenal teórico com 

contribuições transdisciplinares que concorram de forma dialógica com o saber desenvolvido 

na modernidade em um contexto eticamente plural, respeitando o maior número possível de 

anseios sociais. 

Tal micronarrativa deverá recusar duas características caras à ciência moderna: a a-

temporalidade das verdades científicas (todo conhecimento novo é moderno, pois é 

científico) e a distinção absoluta entre aparência e realidade (todo conhecimento não 

científico é conhecimento vulgar) para evitar-se assim tanto o auto-isolamento quanto a auto-

referência133 - em outras palavras, deverá recusar a linearidade universal e o determinismo 

causal que compuseram o alicerce da racionalidade moderna de baixa complexidade e aceitar 

a não linearidade e o indeterminismo que compõem o alicerce das racionalidades pós-

modernas de alta complexidade.  

Essa empresa necessita de um novo sujeito, aberto às exigências dessa nova 

plataforma gnosiológica, construtor e consumidor de um saber tanto sábio quanto prudente, 

tanto prático quanto esclarecido. Trata-se evidentemente de uma exigência difícil de ser 

concretizada no sentido de que mudanças de conteúdo exigem muito mais requisitos que 

mudanças de forma, porém não se afigura impossível e urge ser buscada. 

 

                                                
133  SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999. p. 322 a 335. 
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2.5. Sugestões pragmatistas diante da crise da epistemologia moderna: uma gnosiologia 

fragmentária para um pensamento jurídico-evolutivo 

 Quando a física newtoniana mostrou sinais de fraqueza, o pragmatismo formulou uma 

das perguntas mais desconcertantes para os epistemólogos modernos: O que é então a 

verdade e como ela se diferencia do erro?134 Pergunta de uma filosofia que objetivava tanto 

as sucessivas descobertas da ciência quanto as transformações da sociedade que as continha. 

 Para tentar respondê-la, a pragmática dividiu-se em duas correntes capitaneadas por 

Carl Popper e por Richard Rorty - ambas se auto-intitulando partidárias do pensamento 

evolucionista de Charles Darwin -, sendo nossa missão atual problematizar tal afirmação para 

comprovar ou refutar essa mesma pergunta, tendo por objetivo reter a tese pragmatista que 

nos auxiliará em nosso objetivo maior: alimentar nossa crítica epistemológica ao paradigma 

moderno com um conhecimento marginalizado por este e, conseqüentemente, mais livre de 

sua influência, pré-requisito necessário a toda postura de suspeição aqui pretendida. 

Como vimos anteriormente, a noção de causalidade utilizada pelo paradigma 

decadente se aproxima mais da relação de ação e reação, mais mecânica e determinística, 

afastando-se do seu sentido biológico-darwiniano, que aceita a idéia de interferências causais 

externas, impedindo assim a certeza prévia de seus respectivos resultados135. Nesse ponto, 

encontramos a razão do sentido de complexidade aqui utilizado, ou seja, da baixa 

complexidade das teorias jurídicas da modernidade, enquanto redutoras da contingência do 

mundo social, diante da alta complexidade das pautas contemporâneas, que solicitam decisão 

judicial na pós-modernidade, justificando o porquê da importância de distinguirmos qual das 

duas correntes pragmáticas é partidária do pensamento evolucionista, sendo, dessa forma 

mais, adaptada aos objetivos deste estudo e ao contexto de seu desenvolvimento. 

                                                
134  DE FREITAS, Renan Springer. Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo. São 

Paulo, Edusc, 2003. p. 93. 
135 Ver item 2.3. deste capítulo 



 64

2.5.1. A busca da matriz darwiniana nas pragmáticas popperiana e rortyana: como 

trabalhar com os mecanismos de mutação e retenção na dogmática jurídica? 

 Nenhuma investigação científica pode iniciar-se sem um pressuposto basilar: a noção 

de conhecimento136. Em linhas gerais, Popper afirmava que o conhecimento científico, 

embora falível, era privilegiado, pois poderia evoluir através da produção de hipóteses e da 

retenção provisória daquelas que resistissem aos mais rigorosos testes; já para Rorty, o 

conhecimento era uma questão de conversação entre pessoas e não uma interação com uma 

realidade não humana137.  

Assim temos duas noções acerca do conhecimento científico: de um lado a postura 

crítica de Popper, e de outro, a postura justificadora de Rorty. O questionamento que se 

impõe aqui é: qual dessas posturas coaduna-se com o pensamento do evolucionismo 

darwiniano? Para respondê-la, necessário se faz recorrer ao pensamento influenciador em 

questão. 

 Na teoria de Darwin, dois são os mecanismos que, de forma complementar, 

contribuem com a evolução: o de mutação e o de retenção seletiva de certas mutações. O 

primeiro mecanismo vem do meio ao organismo, problematizando sua estrutura interna e 

provocando uma reação deste a essa novidade; o segundo aceita parte dessa mutação e a 

retém, adaptando-a como um passo à frente em sua evolução, tendo por critério referencial o 

estado anterior a tal mudança. 

 Rorty utiliza o primeiro mecanismo em sua teoria, isto é, para ele tudo é mutação 

acidental, erros que se perpetuam dentro da comunidade científica, em que as imaginações 

foram capturadas pela metáfora ocular, ou seja, pela crença de que o que a razão vê se impõe 

de forma absoluta, independentemente de qualquer justificação, e se perpetua através da 

                                                
136  A obra de Rennan Springer de Freitas é basilar no desenvolvimento da análise dos pragmatismos de Popper e 
de Rorty e aqui encontra seu uso como ferramenta de análise. 
137  RORTY, Richard. A filosofia e o espelho da natureza. 2.ed. Rio de Janeiro, Relume-Damará, 1995. p. 163. 
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utilização do repertório lingüístico próprio dessa comunidade. Disso resulta uma forma de 

conhecimento que atende apenas parcialmente aos postulados do pensamento darwiniano 

acerca do conhecimento, já que Rorty desconsidera o mecanismo de retenção parcial das 

mutações proposto por Darwin. Por que isso acontece? 

 Devemos observar as bases do behaviorismo epistemológico rortyano que se mostra 

partidário de uma peculiar combinação do empirismo cético de Hume com o comunitarismo 

epistemológico de Wittgenstein, na seguinte medida: filia-se ao empirismo cético, quando 

advoga que o conhecimento de particularidades independe de um conhecimento prévio de 

universais, e ao comunitarismo epistemológico, quando defende a idéia de que uma 

comunidade de falantes desenvolve um vocabulário próprio selecionador do que pode ou não 

ser nela problematizado.  

Assim sendo, os sentidos do vocabulário científico são adquiridos na prática e não em 

sua relação com algum objeto ou experiência real, pois, mesmo que no início da linguagem 

construamos palavras através de estímulos sensíveis referentes a objetos e experiências reais, 

logo passamos a construções mais complexas através de relações simbólicas que recebem 

sentidos unicamente em sua utilização prática138.  

Como decorrência necessária da aceitação e do desenvolvimento dessas bases 

teóricas, o pensamento de Rorty evolui através de uma visão pré-darwiniana ao não fazer 

referência ao mecanismo de seleção/retenção de mutações postulado por Darwin, ou seja, 

quando trata apenas do mecanismo de mutações, Rorty teoriza em um mundo regido 

unicamente pela contingência em que nenhum parâmetro de referência seria possível para 

qualquer análise racionalmente orientada. Sendo assim, no universo Rortyano, 

experimentamos a mesma sensação do astronauta que se movimenta no espaço distante de 

                                                
138 RORTY, Richard. Do lado de fora da Matrix. Disponível em: 
<http://www.ghiraldelli.pro.br/Rorty_Sobre_Davidson_g.htm>. Acesso em: 22/05/2006. 
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qualquer ponto que lhe possa servir de referência e que lhe prove a realidade do 

deslocamento que ele duvida acontecer.  No campo jurídico, o resultado seria a desordem 

decorrente da negação plena das bases dogmáticas enquanto racionais, por isso não o 

utilizaremos nesta pesquisa. 

 Contudo, Popper trata desse mecanismo renegado por Rorty. Em seu pensamento, 

“todo conhecimento evolui quando se encontra submetido a uma constante atividade crítica”. 

A partir dessa premissa, recrimina a postura de autojustificação da ciência moderna e propõe 

seu método de falsificabilidade139. 

Surge, então, o questionamento: ao propor a crítica constante como método para a 

evolução do pensamento, Popper responde a questão da seletividade de certas hipóteses em 

detrimento do abandono de outras? Acreditamos que não, pois, ao defender o método de 

falsificabilidade que beneficamente areja o arcabouço teórico da ciência, ele não explicou 

como grande parte do conhecimento científico sobrevive a essas novas contribuições e, 

agindo assim, ele abraça Darwin de forma parcial, embora o faça em uma medida maior que 

Rorty.  

Outro questionamento surge: podemos revisar a proposta popperiana para que ela seja 

um instrumento teórico partidário do evolucionismo darwiniano, já que descartamos alhures a 

proposta rortyana? Em outras palavras, podemos revisar Popper e, ao mesmo tempo, 

preservar os aspectos positivos de sua postura de falsificabilidade? Sigamos em frente.2.5.2. 

Reformulando darwianamente a proposta popperiana: como fragmentos vanguardistas podem 

fazer parte do repertório jurídico-dogmático? 

 Buscamos auxílio na proposta formulada por Renan Springer de Freitas que nos 

sugere a incorporação, ao pensamento evolutivo de Popper, da tese de que fragmentos de 

esquemas conceituais externos ao pensamento científico tradicional podem desencadear 
                                                
139  POPPER, Karl. A lógica das ciências sociais. Brasília: UNB, 1978. p. 16. 
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dentro desta tradição uma evolução enquanto continuidade e não uma revolução enquanto 

ruptura140. 

Revolução no campo do conhecimento científico significaria a negação total da 

produção epistemológica tradicional, implicando em um retrocesso, o que deve ser evitado. 

Já o termo evolução aqui usado tem o sentido de revisão, ou seja, de que contribuições 

inovadoras possibilitam um processo de arejamento do arcabouço epistemológico 

tradicional de natureza não destrutiva, o que vem acontecendo principalmente nesse 

contexto de transição paradigmática.  

Reflitamos: se toda ordem tende a renovar-se conservando a si mesma141, então 

apenas uma postura evolucionista vem a ser possível dentro dela, pois é vista como sinônimo 

de crítica. Contrariamente, toda idéia de revolução deve ser descartada, posto que vista como 

sinônimo de desordem, o que vem a significar no âmbito jurídico uma releitura das 

potencialidades da dogmática e não seu abandono. Justificamos assim essa opção142.  

Tal postura pode ser visualizada empiricamente na convivência das propostas teóricas 

de Newton e de Einstein no âmbito do discurso científico da Física, que continuam, apesar de 

suas incompatibilidades, a ser utilizadas dentro de seus âmbitos específicos de aplicação.  Isto 

é, se visualizarmos, como propõe Springer de Freitas, esse campo de conhecimento como um 

círculo concêntrico onde as propostas teóricas de maior capacidade explicativa encontram-se 

em seu centro (Einstein) e as de menor capacidade, em sua periferia (Newton), tendo como 

referência o paradigma interno e as exigências do meio externo, entenderemos como ocorre 

uma evolução do conhecimento nos moldes do pensamento de Darwin e, em especial, no caso 

do Direito, cuja missão é tornar possível a convivência social pacífica através da ordem de 
                                                
140 SPRINGER DE FREITAS, Renan. Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo. 
São Paulo, Edusc, 2003. p. 160.  
141 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 
pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 39. 
142 Evitamos assim também uma postura dogmática estrita, autolegitimadora, geradora de efeitos nocivos 
análogos ao da postura revolucionária debatida neste item. 



 68

condutas. Assim, a releitura de Popper pelas lentes de Darwin pode, através da proposta do 

teórico brasileiro, desencadear uma reação interna que provocará a evolução de seu 

pensamento, e não sua desconsideração. 

 Posto que toda ordem só existe em função de uma hermenêutica que se refira a ela e 

aos significados que ela mesma produz, a crítica popperiana reformulada encontra aqui seu 

lugar como produto resultante do necessário agir interpretativo143 e nos fornece um 

instrumental teórico capaz de adaptar-se e contribuir com a hermenêutica diatópica proposta 

por Santos. Mais uma vez, outro questionamento se faz presente: como isso se dará? 

 

2.6. Popper revisitado e a hermenêutica diatópica: recuperar para suspeitar 

 Como pontuamos anteriormente, a proposta hermenêutica que Santos propõe, visa a 

uma dupla atividade interpretativa: de suspeição epistemológica e de recuperação 

pragmática. Assim sendo, a proposta de Popper, revisitada por Springer de Freitas, pode nos 

auxiliar na tarefa de explicar como novos fragmentos teóricos, pós-modernos e de natureza 

especulativa podem, ao adentrar em um conjunto epistemológico tradicional, crescer a partir 

do diálogo com este saber e fazer com que este evolua a partir da crítica que esses fragmentos 

lhe imprimem. 

Nesse diálogo, teorias se deslocam dentro do disco epistemológico do conhecimento 

científico e, nesse movimento de mão dupla, do centro para a periferia, daqueles com menor 

potencial para rebater os novos problemas suscitados pela crítica, e da periferia para o centro, 

daqueles com maior potencial para rebater os novos problemas levantados, a ciência evolui 

sem rupturas desestruturantes, o que no direito significa “observar a dogmática de uma forma 

                                                
143  SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 
pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992.p. 3. 
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não dogmática” 144, ou seja, fora dos moldes da autojustificação moderna e na busca pela 

superação de suas limitações. 

Levando em conta nosso objeto, a meroencefalia fetal, podemos, através de um 

exemplo prático, dirimir dúvidas que naturalmente surgem quando somos colocados diante de 

uma explanação teórico-abstrata. Quando essa anomalia fetal surge no meio jurídico, ela 

adentra no sistema como um fragmento revestido de uma complexidade que pressiona a baixa 

complexidade das bases modernas que estruturam o saber dogmático, provocando a 

desconfiança em sua capacidade de dar respostas passíveis de eficácia e legitimação em 

contextos politicamente democráticos e eticamente plurais como o contemporâneo. 

Tradicionalmente, a natureza arbitrária da resposta formulada seria encoberta pela 

autojustificação de sua pretensa cientificidade na medida em que todo saber racional 

metodologicamente controlado era legítimo por ser eficaz, ou seja, por impedir o non liquet e 

por apresentar sempre uma solução para a lide apresentada, o que, na pós-modernidade, não 

se mostra possível pela descrença que se tem nessa própria racionalidade (hermenêutica de 

suspeição)145. 

Contudo, para que tal raciocínio prossiga, temos de estabelecer previamente o que 

entendemos por modernidade, direito e complexidade para, depois, podermos explicitar como 

esse instrumental teórico pode dar conta da problemática suscitada neste projeto, ou seja, 

visualizar as características de uma teoria pós-moderna acerca do fenômeno vital através do 

apontamento das limitações das propostas teóricas tradicionais146. 

 
                                                
144ADEODATO, João Maurício.O pensamento dogmático e sua crítica In: Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 29. 
145  Lembramos que, nos casos difíceis, qualquer resposta jurídica em forma de decisão tende a ser vista como 
arbitrária por uma das partes. No caso em tela, grupos feministas partidários da escolha livre da gestante e 
grupos católicos partidários da tutela da vida do nascituro, pelo menos, são estes os de maior visibilidade. Sem 
diálogo e sem uma proposta teórica mediadora, diferenciada das tradicionais em conflito, a polêmica persiste 
indefinidamente. 
146 Ver primeiro capítulo. 
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Nesse intuito, a proposta de um ceticismo crítico que busca encontrar uma postura 

ética com ele compatível147 se aproxima bastante da proposta da dupla hermenêutica de 

suspeição/recuperação que aqui nos serve de esteio investigativo, e dela podemos retirar os 

conceitos de modernidade, direito e complexidade, embora este último necessite ser 

revisitado para se compatibilizar com nossa perspectiva investigativa, se não vejamos. 

Adeodato148 leciona que a modernidade é marcada por uma diferenciação estrutural 

entre subsistemas sociais que inexiste na pré-modernidade e que tal característica se aplica ao 

direito modernamente organizado. Ou seja, enquanto na pré-modernidade não há separação 

entre o lícito/ilícito jurídico, moral e religioso, com as contribuições de Pufendorf e 

Thomasius, no Século XVII, a diferenciação se efetuará através do estabelecimento das 

dicotomias que possibilitam a classificação de ações sociais específicas em cada um desses 

subsistemas. O direito moderno seria aquele que se emancipa da influência externa de outros 

subsistemas e evolui a partir de mecanismos internos (autopoiesis/auto-referência), definindo 

o que é juridicamente lícito ou ilícito. Assim sendo, dentre as várias visões de mundo, 

religiosas, morais, etc, o direito escolhe uma e a dogmatiza na qualidade de norma jurídica 

prescritiva que passa a se proteger da discordância axiológica através de sua imposição 

social, politicamente garantida pelo Estado. 

Se, de um lado, a generalidade das normas jurídicas possibilita variadas interpretações 

e, com isso, uma tolerância com várias visões de mundo, de outro, a necessidade constante de 

justificar-se perante as visões de mundo que não foram beneficiadas pelo ato interpretativo 

que fundamenta a decisão judicial o leva à contemporânea crise de legitimidade. Nesse ponto, 

os pensamentos de Adeodato e Santos se tocam na necessidade de fixar conteúdos 

axiológicos de forma responsável, buscando evitar que o mundo possa ser pior do que já foi 

                                                
147  ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 3. 
148 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 205 a 220. 
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ou do que é, na forma de “um conhecimento prudente propiciador de uma vida decente”149, 

ou de uma “ética de tolerância”150. 

Resta explicar por que a noção de complexidade apresentada por Adeodato deve ser 

revista aqui. Para o autor, o direito moderno é um direito mais complexo que o pré-moderno 

por se diferenciar estruturalmente, ou seja, por tornar-se auto-referente quanto à sua forma, 

no que concordamos, pois o próprio, enquanto cético, nos adverte dos riscos de uma 

subserviência cega à dogmática nos moldes da postura positivista da modernidade.  

Contudo, é preciso elucidar que, quando dizemos nesta investigação que o direito 

moderno é de baixa complexidade, referimo-nos à sua base epistemológica, o que significa 

que ele, em sua auto-referência, torna-se autolegitimado, isto é, avesso a problematizar seus 

próprios pressupostos, o que limita a ética da tolerância, que nele observa Adeodato, e amplia 

à mencionada crise de legitimidade decorrente de sua postura autoritária, sendo isso o que 

postulamos. 

 

2.7. Do diálogo entre Phrónesis e Sophía: da negação à viabilidade 

Fixados os conceitos, podemos continuar com nosso raciocínio acerca da evolução do 

pensamento científico mediante o embate travado entre seu conhecimento tradicional e os 

fragmentos especulativos de um conhecimento vanguardista.  

Enquanto o conhecimento tradicional foi partidário unicamente da Sophía, o 

conhecimento vanguardista busca reconciliá-lo com a phrónesis, ou melhor, torná-lo ciente 

das conseqüências práticas da aplicação social de seu saber. 

 
                                                
149 SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida descente: um discurso sobre as 
ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2004. p. 17-56 e 777-815. 
150 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 317 a 347. 
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Podemos, na observância das teorias tradicionais acerca da personalidade jurídica, 

diagnosticar que o respeito às bases epistemológicas modernas de baixa complexidade levou-

as a uma não problematização do ponto vital de divergência entre suas propostas, ou seja, o 

início do fenômeno vital e suas conseqüências. Tal crítica alcança, pelos mesmos motivos, o 

conceito da antecipação terapêutica do parto. Nossa hipótese é a de que tal redução de 

complexidade afasta tais teorias do problema que deve solucionar, ocasionando um 

anacronismo que, diminuindo sua potencialidade explicativa, amplia sua crise de 

eficácia/legitimidade, posto que quanto mais distante de sua realidade, menores serão as 

chances de enfrentar o aumento do grau de complexidade das pautas biotecnológicas e de 

atender às pautas axiológicas que surgem no seu rastro. 

Dessa forma, no intuito de evitar-se tal efeito negativo, à diferenciação estrutural do 

direito moderno deve se somar uma postura evolucionista (via transdisciplinaridade e 

pragmática) propiciadora de diálogo com outras formas de saber. Um novo questionamento 

se nos apresenta: como isso se dará? Nossa hipótese é a de que a contribuição popperiana 

revisitada pode nos auxiliar, pois, através da idéia de que fragmentos teóricos pós-modernos 

podem ser fortalecidos no embate com o conhecimento tradicional, modificando o mesmo, 

tornando viável tal proposta especulativa, garantindo a manutenção da ordem gnosiológica e 

remodelando a dogmática revisitada que dela surge.  

Um exemplo prático deverá elucidar as dúvidas que resultam da exposição desse 

raciocínio. Passemos a ele. 
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2.8. Hard case e decisão judicial: indícios da crise de eficácia/legitimidade jurídico- 

decisional 

 Nossa intenção neste tópico será a de aferir a contextualização das propostas 

modernas e contemporâneas que tratam de nosso objeto temático, tendo em vista os níveis 

razoáveis de legitimidade e eficácia das decisões judiciais que por elas são orientadas. 

 

2.8.1. Propostas modernas: negação da contingência fática 

As propostas teóricas modernas acerca da personalidade jurídica são três: as teorias 

natalista, da personalidade condicional e concepcionista. Em linhas gerais, segundo os 

natalistas, a personalidade jurídica é atribuída ao ser humano que nasce com vida, aquele que 

respira o ar atmosférico com as próprias forças em um ambiente extra-útero, no qual, segundo 

os mesmos, era totalmente dependente de sua receptora, tendo, assim, o nascituro apenas 

expectativa de direito. 

 De acordo com os partidários da personalidade condicional, ao nascer com vida, 

devemos contar o adquirir da personalidade desde a concepção, pois esta se encontrava em 

condição suspensiva, quanto ao seu âmbito patrimonial, até que o nascimento concretiza o 

que era apenas virtualidade.  

Por fim, para os concepcionistas, a personalidade inicia-se no momento mesmo da 

concepção, sendo o nascituro uma pessoa em todos os seus estágios evolutivos, detentor de 

todos os direitos personalísticos, estando os direitos patrimoniais sob condição resolutiva, não 

se materializando apenas no caso de óbito intra-uterino. 

Definidos os conceitos teóricos das três propostas modernas, passaremos a aplicar a 

proposta popperiana revisitada - atendendo à hermenêutica de recuperação - a essas 

estruturas – atendendo, agora, à hermenêutica de suspeição - a fim de observarmos suas 
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limitações explicativas, ou seja, sua reduzida capacidade em solucionar os problemas que lhe 

são postos para apreciação e posterior decisão, impossibilitando que suas respostas sejam 

revestidas de uma razoável potencialidade legitimatória. 

Primeiro problema: 

Qual o início da personalidade jurídica? 

Respostas: 

Teoria natalista Teoria da personalidade condicional Teoria concepcionista 

Nascimento com vida 

(direitos personalísticos e 

patrimoniais) 

Concepção (direitos personalísticos) 

Nascimento com vida (direitos 

patrimoniais sob condição suspensiva) 

Concepção (direitos 

personalísticos) 

Nascimento com vida 

(direitos patrimoniais sob 

condição resolutiva) 

 

Problematização: 

O primeiro ponto de divergência entre as teorias é o da fixação do início do fenômeno 

vital: se este ocorre desde o momento da concepção ou apenas no nascimento com vida. 

Empreendendo uma postura pragmática, ou seja, de evitar debates abstratos intermináveis e 

resolver a questão, traremos à baila a contribuição de saberes científicos de outras disciplinas, 

como, por exemplo, o da biologia/fetologia e o da física quântica, no intuito de contornarmos 

a aporia alimentada pelo direito moderno, bem como da ética, outra possível via de solução. 
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Biologicamente151, o indivíduo é identificado em seu organismo, cuja existência se 

confunde com seu ciclo vital, desenvolvimento em fases sucessivas e interdependentes até a 

maturidade e sua continuação até a extinção dessa mesma vitalidade. Em relação ao ser 

humano, tal ciclo inicia-se com a penetração do espermatozóide (23 cromossomos) no óvulo 

(23 cromossomos), resultando na fusão dos gametas (46 cromossomos). Nessa fusão, 

denominada singamia152, já podemos observar a constituição de uma nova individualidade 

biológica, o embrião unicelular ou zigoto153, diferente das contribuições de seus genitores, 

pois sua célula é totipotente154, isto é, capaz de produzir um organismo humano completo. 

Tal embrião, constituído de forma unicelular organiza e ativa seu próprio genoma155 

no estágio conhecido como pronuclear, demonstrando independência de seu hospedeiro 

materno ao assumir o controle do desenvolvimento embrionário. Nessa fase, é denominado 

zigoto e divide-se em duas partes: a primeira dará origem à região da massa celular interna ou 

embrioblasto156 (de que derivarão os tecidos do embrião) e a outra ao trofoblasto157 (de que 

derivarão os tecidos envolvidos na nutrição do embrião e do feto). 

Com isto, notamos que o desenvolvimento de cada célula e de cada tecido de seu 

corpo é por ele gerenciado. Contudo, tal gerenciamento não possui um autocontrole 

determinístico, seguindo um padrão natural já prenunciado por Darwin; fatores externos 

lançam sua influência e é desse embate que advêm operações de retenção e descarte de 

                                                
151  Dados colhidos na entrevista com a Drª Anna Giuli, bióloga molecular e professora de Bioética na Faculdade 
de Medicina da Universidade Católica do Sagrado Coração (Roma), disponível em: 
<http://aborto.aaldeia.net/iniciodavida.htm>. Acesso em: 25/07/2006. 
152  Reprodução sexual que se processa pela união dos gametas In: Magno Dicionário da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 1995. p. 815. 
153  Célula proveniente da união de dois gametas, um masculino e outro feminino. Diz-se do óvulo fecundado In: 
Magno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 1995. p. 924. 
154  CARLSON, Bruce. M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. São Paulo: Guanabara Koogan, 
1996. p. 55, 125 e 126. 
155  Conjunto de cromossomos de um gameta In: Magno Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Difusão 
Cultural do Livro, 1995. p. 456. 
156 Conjunto interno de células-tronco pluripotenciais que dão origem a maioria das células dos diferentes órgãos 
e tecidos do corpo. Moretto, M. Clonar ou não clonar, eis a questão In: Revista Médica. PUCRS, 1988, p. 2-5. 
157  Massa celular externa do blastocisto, e que formará, mais tarde, parte da placenta In: Dicionário Aurélio 
Século XXI (CD-Rom). São Paulo: Nova Fronteira, 2005. 
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informações que redundarão num resultado final imprevisível, não descartando, contudo, sua 

individualidade e sua independência funcional. 

O fenômeno vital humano, apesar de ser composto por várias etapas, sucessivas e 

interdependentes entre si (fertilização, concepção, etapa do embrião pré-implantatório, 

períodos embrionário, fetal e nascimento), em sua totalidade se mostra como sendo um 

processo contínuo, cujo contrário é a não vida ou morte158. 

Podemos concluir que, biologicamente o embrião já é um indivíduo em ato, e não 

apenas em potência, dada a sua individualidade em relação a seu hospedeiro materno e a sua 

independência na gerência de seu desenvolvimento orgânico, sendo incapaz apenas de 

predeterminar seu destino, assim como todos os outros membros de sua espécie? Ou devemos 

considerar individualidade e independência apenas quando a vida humana se projeta extra-

útero?  

Respostas para tais perguntas não contam com o apoio da biologia, tendo em vista a 

pluralidade dos critérios159 por ela utilizados, bem como a discordância de seus cientistas 

nesse ponto. Se não, vejamos: 

 

 

 

 

 

                                                
158  SILVA, Reinaldo Pereira e Silva. Introdução ao biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto 
da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. p. 37. 
159 LINO, Maria Helena e GUERRA, Rodrigo. Disponível em: <http://temas.buscaki.com.br/saude/0037.htm>. 
Acesso em: 26/06/2006, com acréscimo de sinônimos em alguns conceitos para reduzir problemas com a 
polissemia. 
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Tempo decorrido Característica Critério 

0 minuto Fertilização – fusão de gametas Celular 

12 a 24 horas Fecundação – fusão dos pró-

núcleos 

Genotípico estrutural 

2 dias  Primeira divisão celular Divisional 

3 a 6 dias  Expressão do novo genótipo Genotípico funcional 

6 a 7 dias  Implantação uterina (nidação) Suporte materno 

14 dias Células do indivíduo diferenciadas 

das células dos anexos 

Individualização 

20 dias  Notocorda maciça Neural 

3 a 4 semanas  Início dos batimentos cardíacos Cardíaco 

6 semanas  Aparência humana e rudimento de 

todos os órgãos 

Fenotípico 

7 semanas  Respostas reflexas à dor e à 

pressão 

Senciência 

8 semanas  Registro de ondas 

eletroencefalográficas 

encefálico 

10 semanas Movimentos espontâneos Atividade 

12 semanas Estrutura cerebral completa neocortical 

12 a 16 semanas Movimentos do feto percebidos 

pela mãe 

Animação 

20 semanas Probabilidade de 10 % Viabilidade 
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Observamos, então, a origem moderna na construção dos critérios, pois a 

racionalidade da modernidade, oriunda da matematização do saber, gerou uma maneira 

peculiar de aferição de seus objetos, a qual denominamos de aritmética, porque se debruça 

sobre o objeto pressupondo condições laboratoriais controladas ou condições normais de 

temperatura e pressão - CNTP160 e fixa marcos de início e fim, marcos estes que servem de 

pontos de partida para todas as suas séries argumentativas.  

O problema, em especial quanto à gênese vital humana, é que não se explica aqui o 

salto arbitrário dado entre esses dois momentos contíguos, a saber, o posterior, no qual existe 

vida, e o anterior, no qual aquela está ausente. Tal postura reflete negativamente sobre o 

direito, já que este tem por obrigação justificar suas decisões. Esse se configura como sendo 

um ponto que uma teoria pós-moderna deve enfrentar por ser de sua natureza renegar a 

redução de complexidade e enfrentar a contingência. 

Aqui, acreditamos que os resultados paradigmáticos apresentados pela nova física 

(mecânica quântica) podem auxiliar a reflexão jurídica. Em seus estudos em busca das 

estruturas íntimas da matéria, os físicos teóricos desse campo investigativo chegaram a 

resultados que levaram a física newtoniana, padrão tradicionalmente aceito pela modernidade 

(paradigma), aos seus limites de explicação.  

É de conhecimento histórico que, anteriormente a publicação do resultado dessas 

investigações, a relatividade geral de Einstein já havia sido responsável pela primeira fissura 

na hegemonia do universo linear e determinístico teorizado por Newton, mas ambas as teorias 

tratavam da macrodimensão do universo (atômica), enquanto a mecânica quântica refere-se à 

sua microdimensão (subatômica). 

  

                                                
160 O termo normal se refere, nesse caso, a uma norma (valor arbitrário de referência aceito por consenso) e não a 
uma condição comum (dado). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/CNTP>. Acesso em: 27/07/2006. 
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As implicações dessa descoberta são paradigmáticas, porquanto as leis que se aplicam 

à primeira não servem à segunda e vice e versa. Os físicos sempre estudaram estruturas 

grandes ou pequenas, mas nunca as duas concomitantemente, o que ocasionou pesquisas 

distintas sobre o mesmo objeto: o universo. Notadamente a falta de comunicação ocasionou 

essa incompatibilidade, até que fosse proposto teorizar-se sobre o todo universal, 

reordenando os métodos e as técnicas utilizadas, remodelando a metodologia e melhorando 

os resultados. Finalmente, a racionalidade era aplicada em busca de um “fim” mais 

harmônico e coerente, concretamente inatingível, mas academicamente estimulante. 

Então surge a teoria das supercordas161 propondo padrões de unificação do que, até 

então, era antagônico, afirmando que o macro e o micro podem ser unidos por cordas 

cósmicas interdimensionais. A proposta mostra-se realista na medida em que as teorias não 

determinam como é o universo, ele é que determina como serão as teorias, suas leis, seus 

alcances e seus limites. Mas o que vem a ser tal teoria?  

Bem, as cordas são estruturas maleáveis passíveis de sofrer a deformação do espaço-

tempo exigida pela teoria da relatividade geral no macrouniverso, assim como de suportar a 

incidência do eletromagnetismo em suas vibrações interdimensionais, superando a dicotomia 

anterior e nisso se aproximando das pautas exigidas pela mecânica quântica e pelas 

inquietações advindas da pós-modernidade.  

Em suma, as supercordas respondem as perguntas formuladas no momento em que as 

outras teorias silenciam, demonstrando que todos os acontecimentos universais são 

conseqüências de um princípio geral universal sustentador de toda a estrutura cósmica, que o 

universo não é apenas constituído do que podemos ver, que seu tecido rugoso esconde várias 

dimensões “invisíveis”, complexamente enroladas e agindo de forma sutil e interativa, 

                                                
161  Ver GREENE, Brian. O universo elegante: supercordas, dimensões ocultas e a busca da teoria definitiva. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 17 a 35. 
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compartilham da mesma regra originária. Surge a indagação: no que isso pode auxiliar o 

direito? 

A linha do horizonte da modernidade é o intransponível marco inicial da vida humana. 

Para os juristas, ir além deste seria adentrar em campo da filosofia ou da teologia, terrenos 

pouco racionais para eles. Indagamos: será que, nesse caminho, a razão não poderia dar seus 

passos? Será que nele mesmo ela já não se encontra em curso? Respondemos: cremos que 

sim, pois a pesquisa no campo da física teórica nos apóia na pós-modernidade, a 

transdisciplinaridade é assumida e o horizonte moderno se desfaz, sendo possível seguir  

adiante. Essa será a trilha que deverá ser percorrida por uma teoria pós-moderna acerca da 

gênese vital humana, negadora da dicotomia vida/não vida, da linearidade e do determinismo 

gerador da certeza e da verdade, da redução de complexidade do mundo, etc, todas elas pautas 

igualmente modernas. 

Dito isso, partimos para identificar os dois critérios que amparam as teorias da 

personalidade condicional e concepcionista, visto que a teoria natalista, advogando o início 

da vida humana no momento do nascimento, encontra-se sem amparo científico fora da 

tradição romanista de nosso direito pátrio, encontrando um grau de complexidade que não é 

capaz de lidar sem que abra mão de uma atitude arbitrária amplificadora da crise de 

eficácia/legitimidade, esta explanada anteriormente.  

Atendendo ao princípio de seleção das séries argumentativas, apenas as duas teorias 

restantes passarão para a segunda etapa de nossa investigação. Assim, temos os dois critérios 

basilares: 
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1. Critério da cariogamia162ou celular: usado pela teoria concepcionista. Por esse 

critério, a vida humana inicia-se no momento em que o óvulo é fertilizado; após o período de 

12 horas, vê, dissolvidas as membranas que envolvem os pronúcleos independentes (materno 

e paterno, ambos com 23 cromossomos), a constituição de uma célula totipotente (46 

cromossomos) com nova estrutura informacional, independentemente de suas matrizes 

genéticas, bem como de seu hospedeiro materno, possuindo assim uma identidade específica 

e individual, capaz de gerenciar todo o seu processo de desenvolvimento. 

2. Critério da nidação ou do suporte materno, também conhecido como do pré-

embrião ou do 14° dia163: usado pela teoria da personalidade condicional. Por tal critério, 

após esse lapso temporal, termina a possibilidade de cisão gemelar produtora de gêmeos 

monozigóticos, o que caracteriza a individualidade humana; termina a qualidade de 

totipotência, dando lugar à especialização de um indivíduo pluricelular distinto e surge a 

linha primitiva, responsável pela organização espacial da simetria como o signo de uma nova 

vida humana. No período das duas primeiras semanas, o que há é apenas um processo de 

síntese da individualidade, e não o desenvolvimento de um ser humano. 

As repercussões são grandes: para a cariogamia concepcionista, a pílula do dia 

seguinte, bem como qualquer intervenção não terapêutica infringida no zigoto tem natureza 

abortiva; já para a nidação da personalidade condicional, quaisquer procedimentos 

interventivos realizados antes do aninhamento do zigoto no útero, ou seja, no período de 14 

dias da fertilização e 13,5 dias da concepção, não são tidos como abortivos. Isso justifica as 

duras críticas lançadas contra a “Antecipação Terapêutica do Parto ou ATP”, argumento 

utilizado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental ou ADPF, n. 54. Contudo, 

                                                
162  CHORÃO, Mário Bigotte. Concepção realista da personalidade jurídica e estatuto do nascituro. Revista 
brasileira de direito comparado. Rio de Janeiro: Instituto de direito comparado luso-brasileiro. N. 17, 1999. p. 
282. 
163 BERLINGUER, Giovanni. Questões de vida: ética, ciência e saúde. Salvador: APCE-HUCITEC-CEBES, 
1993. p. 93. 
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nem uma nem outra teoria, bem como seus critérios, conseguem aumentar seu potencial 

investigativo para além dessas linhas, resultando em discursos argumentativos 

autojustificadores em cada uma das linhas teóricas.  

A teoria popperiana revisitada servirá aqui como um instrumental capaz de suspeitar 

dessas pretensas certezas e verdades, como foi feito linhas atrás, demonstrando que fatos 

diagnosticados em outras áreas produtoras de conhecimento apontam para a baixa 

complexidade dessas formulações teóricas, possibilitando assim a alimentação do corpo 

teórico científico com outros saberes, o qual, no âmago do salutar embate seletivo, será 

modificado pelo saber constituído e o modificará, reformulando o mesmo. 

Como nossa investigação ocorre no âmbito discursivo forense, torna-se necessário o 

enfrentamento da problemática da capacidade jurídica do nascituro. Esta será objeto de nossa 

próxima reflexão. 

Segundo problema: 

Se há direito intra-útero, qual a relação entre a personalidade e a capacidade do 

nascituro? 

Respostas: 

Teoria natalista Teoria da personalidade condicional Teoria concepcionista 

Não havendo vida 

antes do nascimento, 

não se há de falar em 

personalidade e/ou 

capacidade 

Enquanto sujeito de direitos 

personalíssimos, o nascituro tem 

capacidade, como absolutamente incapaz, 

de ser representado por curador ao ventre 

na defesa de seus interesses, estando os 

patrimoniais sob condição suspensiva até 

o seu nascimento com vida. 

Enquanto pessoa, o nascituro tem 

capacidade, como absolutamente incapaz, 

de ser representado por curador ao ventre 

na defesa de seus interesses, tanto 

personalíssimos quanto patrimoniais, 

estando estes sob condição resolutiva até o 

seu nascimento com vida. 
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Problematização: 

Personalidade é a aptidão para o ente exercer direitos e contrair obrigações na ordem 

jurídica. Já capacidade é a aptidão para o ente, com personalidade jurídica, exercer atos da 

vida civil, esta última dividindo-se em duas espécies: 

a) capacidade de direito: com possibilidade de exercício mediante representação, no 

caso de incapacidade dos menores de 14 anos, ou assistência, na hipótese de capacidade 

relativa dos maiores de 14 e menores de 18 anos; 

b) capacidade de fato: com possibilidade de exercício pessoal pleno ou capacidade de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil. 

As divergências entre as três teorias se localizam em dois momentos cruciais: no 

primeiro, quanto à idéia do que seja o fenômeno vida, as três teorias apresentam suas teses; 

no segundo, quanto à capacidade jurídica, apenas as correntes da concepção condicional e a 

concepcionista contribuem com o debate. Diante dessas observações iniciais, a teoria 

natalista não pode contribuir aqui e não fará parte de nossas reflexões nesse momento. 

Abrindo mão da contribuição do paradigma da linguagem, podemos diagnosticar uma 

primeira questão na redação do art. 2° do Código Civil de 2003 que reza: Art. 2°. A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. (grifo nosso).  

O sentido jurídico da expressão em destaque é fator gerador de incompatibilidades de 

sentidos com outras expressões sociais mais abrangentes como “ser humano”, por exemplo. 

Esta última faz parte do vocabulário utilizado por outras ciências, como a biologia, a 

medicina, etc, além de legislações e convenções internacionais, de onde, pelo menos em 

algumas, o Brasil é signatário164.  

                                                
164 Ver mais adiante, neste mesmo tópico, o rol da tutela judicial do nascituro no âmbito da legislação 
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A ampliação do sentido do termo da linguagem técnica para o termo da linguagem 

comum diminuiria os antagonismos no diálogo interdisciplinar, a nosso ver, sem maiores 

complicações, da mesma forma que a redação da atual lei civil substituiu a expressão homem, 

da legislação de 1916, sem gerar infindáveis debates teóricos. 

Pontuamos também que as duas propostas teóricas sob análise concordam em um 

ponto, o da existência de vida intra-uterina, mesmo que surja divergência quanto ao momento 

de sua eclosão. Dessa forma, podemos formular o entendimento de que para ambas a 

personalidade encontra-se no “âmbito qualitativo” da humanidade, enquanto a capacidade 

encontra-se no “âmbito quantitativo” da personalidade. Sendo assim, pode-se ser mais ou 

menos capaz, mas não mais ou menos pessoa165, obviamente, ampliando-se o sentido do 

texto. 

Surge um problema para a teoria da personalidade condicional, pois, como visto 

acima, esta advoga o critério da nidação como marco inicial da vida humana, ou seja, constrói 

suas séries argumentativas tendo esse momento como ponto de partida; desta forma, mostra-

se contrária ao conteúdo normativo que reza “mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 

direitos do nascituro”. Assim sendo, tal teoria demonstra sua limitação em seguir em frente 

no debate aqui proposto. 

Mas, a quais direitos se refere o legislador quanto ao nascituro? 

a) No âmbito constitucional: 

 Em relação aos direitos personalíssimos, temos o direito à vida (art° 5°), à instituição 

do júri, se vítima de crime doloso contra a vida (art° 5°, inciso XXXVIII), de licença à 

gestante por cento e vinte dias (art° 6°, inciso XVII), bem como o de proteção à maternidade 

(art. 20, inciso II e art. 203, inciso I). 

                                                                                                                                                   
internacional. 
165  ALMEIDA, Silmara. J. A Chinelato e. Tutela civil do nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 347. 
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b) No âmbito cível:166 

Em relação aos direitos patrimoniais, temos a doação (art. 542); em relação aos 

direitos patrimoniais, observamos a presunção de paternidade (art. 1.597, incisos I a V) e o 

reconhecimento do estado de filho (art. 1.609, incisos I a IV e parágrafo único); em relação à 

curatela (art. 1.779 e parágrafo único); em relação aos direitos sucessórios, temos sua 

legitimação, sob condição suspensiva (art. 1.798) e da prole eventual (art. 1.800, § 4°), com 

prazo prescricional de dois anos a partir da abertura da sucessão para que esta, já concebida, 

possa validar a disposição testamentária. Surge, então, o problema da precocidade 

reprodutiva da genitora, o que se configura em uma possibilidade real de atentado irreversível 

aos direitos da prole eventual. 

No âmbito penal: 

Direito à tutela penal com a tipificação do aborto e do infanticídio como atos dolosos 

contra a vida em suas formas tentada e consumada. 

No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente:167 

 Proteção integral da “criança” (arts. 1°, 2°, 3° e ss), a expressão encontra os contornos 

de seu sentido no art 1° da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas, 

promulgada no Brasil por meio do Decreto n° 99.710, de 21/11/1990, segundo o qual 

“entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos de idade, salvo se, em 

conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade for alcançada antes” (grifo nosso). 

Para que se elucide de vez a questão do sentido da expressão em destaque, o art. 7° do ECA 

nos traz a explanação do “seu direito à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

                                                
166  Remetemos o leitor para o estudo que desenvolvemos como requisito para a obtenção do grau de especialista 
em direito civil e empresarial pelo PPGD da UFPE. FALCÃO, Pablo. R. de L. Crítica às principais teorias da 
personalidade jurídica. Recife: URPE, 2004. p. 32 a 38. 
167  Ver a monografia de conclusão de curso de graduação sob nossa co-orientação. SILVA, Gilsomar Fabiano 
Araújo Moura. Aborto: divergências sobre a legalidade das causas excludentes de ilicitude. Caruaru: ASCES, 
2004. p. 44.  
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sociais que permitam o nascimento sadio e harmonioso” (grifo nosso). O objetivo do 

legislador é claro: proteger a vida desde suas fases intra-uterinas. 

No âmbito da legislação internacional reconhecida pelo direito pátrio: 

Direito à vida (art. 4°) na Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San 

José da Costa Rica, de 1969, ratificado pelo Brasil em 25/09/1992 e ingresso no direito 

interno pelo Decreto n° 678, de 06/09/1992 e na Convenção dos Direitos da Criança, de 

1989, ratificada pelo Brasil em 24/09/1990. Verifica-se aqui o amparo legislativo fornecido 

pela teoria concepcionista. 

O rol é extenso e cada um dos tópicos suscitaria uma análise pormenorizada, o que 

não cabe nesse momento desenvolver. Contudo, ele elucida duas questões importantes para 

prosseguirmos com nosso raciocínio: 

a) Em um desenvolvimento cronológico, podemos observar que vem ocorrendo 

uma migração do uso teórico, por parte do legislador pátrio, da teoria 

natalista, em suas produções mais antigas, passando pela teoria da 

personalidade condicional, mormente quanto ao uso da expressão “sob 

condição resolutiva” até a influência concepcionista na formulação da Lei 

8.069/90; 

b) Todas as teorias nascidas na modernidade partilham de sua racionalidade, ou 

seja, da postura de redução de complexidade desta, encontrando dificuldades 

de enfrentamento dos questionamentos contemporâneos propostos pelas 

pautas biotecnológicas.  

Nesse ponto, podemos vislumbrar o perfil de uma micronarrativa livre desta 

influência, de seu anacronismo e de suas limitações, o que será objeto do tópico que agora se 

segue. 
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2.8.2. Proposta pós-moderna: enfrentamento da contingência fática 

Uma micronarrativa acerca da personalidade da vida humana intra-útero, levando-se 

em consideração essa breve incursão pragmática, deve atentar para alguns pré-requisitos: 

1. Lançar mão de uma dupla hermenêutica: de suspeição epistemológica e de 

recuperação pragmática; 

 2. Utilizar um instrumental teórico que viabilize a entrada no debate científico de 

parcelas de outros saberes, propiciando que, em um debate democrático, tais parcelas ganhem 

sustentação do senso esclarecido, contribuindo com a evolução deste. Aqui o instrumental 

utilizado foi o popperiano revisitado por Springer de Freitas; 

 3. Ampliar seu potencial investigativo para observar o fenômeno vital de forma não 

aritmética, superando as limitações do universo newtoniano linear e determinístico, com a 

ajuda das modernas teorias desenvolvidas pela física teórica; 

4. Enfrentar a contingência dos fatos, respondendo as questões jurídicas quanto ao 

binômio personalidade/capacidade e demonstrando ter fôlego suficiente para avançar em 

séries argumentativas nas quais as teorias modernas esgotam suas potencialidades. 

Podem surgir críticas acerca da pretensão de formularmos regras procedimentais para 

o tratamento contemporâneo da temática objeto, contudo tal postura não deve ser analisada 

como partidária de propostas teóricas, de que são exemplos a teoria da argumentação jurídica 

de Robert Alexy e a teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas, uma vez que estas são 

pretensamente universais, enquanto metanarrativas, e pretensamente totalizadoras, enquanto 

fornecedoras de uma resposta solucionadora para todos os dilemas apresentados; enquanto 

que a aqui apresentada é local, enquanto micronarrativa, e especulativa, enquanto fornecedora 

de uma proposta que poderá contribuir com o atual estágio do conhecimento jurídico, 

fortalecendo-se mediante o diálogo com ele ou conscientizar-se de suas limitações, sendo por 
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este rejeitada. 

 

 2.9. Interdisciplinaridade e gnosiologia fragmentária: (re)contextualizando a dogmática 

jurídica 

 Se a fundamentação epistemológica das propostas teóricas modernas acerca da 

personalidade jurídica denota evidente debilidade diante do grau de exigência oriunda dos 

avanços da biotecnologia interventiva não terapêutica, mormente no âmbito das primeiras 

fases da vida humana maculada por deformidades fetais graves, buscamos demonstrar que 

temos possibilidades de enfrentar a crescente complexidade dessa contingência amparado em 

uma dupla hermenêutica. 

  Nesse momento, apontamos como, através da ajuda de uma ferramenta teórica 

partidária do conhecimento evolutivo, poderíamos, transdisciplinariarmente, oxigenar o 

vocabulário do senso esclarecido vigente através de fragmentos lingüísticos de outras 

paragens e como estes supririam sua fragilidade no diálogo com o idioma dogmático vigente. 

Todavia, seguindo o viés pragmático aqui defendido, o trabalho não estará concluído 

sem que, primeiro, a prática judiciária seja focada, ou seja, é preciso investigar, diante de um 

caso concreto, as potencialidades e fragilidades das teorias modernas mediante uma análise 

retórica168 dos argumentos utilizados pelos operadores do direito e, segundo, sem que a 

epistemologia moderna (da simplicidade) seja enfrentada com uma postura crítica 

(hermenêutica de suspeição) quanto à forma de produção de seus conceitos, bem como de 

seus respectivos sentidos. Tal tarefa será objeto das meditações do próximo capítulo. 

 

                                                
168  Sobre retórica e pensamento evolutivo, ver REGNER, Anna Carolina. Uma nova racionalidade para a 
ciência? In: Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado. 
Boaventura de Souza Santos (org). São Paulo: Cortez, 2004. p. 291 a 324. 
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TERCEIRO CAPÍTULO - HERMENÊUTICA DE SUSPEIÇÃO: POR UMA 

(RE)VISÃO DA EPISTEMOLOGIA DA SIMPLICIDADE 

 

3.1. Suspeitas quanto às potencialidades da epistemologia jurídica tradicional diante das 

pautas biotecnológicas 

 Esta investigação visa dar continuidade à aplicação teórica da hermenêutica diatópica 

do lusitano Boaventura de Souza Santos169 em um ambiente jurídico. Como visto, tal proposta 

encontra seu contexto de aplicação em uma transição paradigmática que exige da 

epistemologia uma nova racionalidade, capaz de empreender um enfrentamento direto da 

contingência, diferentemente da postura tradicional que buscava reduzi-la para então dominá-

la170. 

 Tal hermenêutica é composta por uma face de recuperação (pragmática) e por outra de 

suspeição (epistemológica), sendo necessário encontrar, inicialmente, nos saberes 

marginalizados pelo paradigma moderno, ferramentas teóricas capazes de viabilizar uma 

crítica subseqüente. 

 Como resultado desta, concluímos que o instrumental teórico daí surgido deveria 

possibilitar uma revisão epistemológica da dogmática jurídica sem negar totalmente tal 

dogmática, ou seja, propiciando a esta uma evolução sem ares de revolução171. Para isso, 

deveríamos ter em mãos um instrumento teórico que fosse partidário do pensamento evolutivo 

não escatológico, nos moldes do que fora estabelecido por Darwin para a biologia. 

 
                                                
169  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. 4ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. 
pp. 121-161. 
170  O texto aqui exposto, neste terceiro capítulo, foi confeccionado como exigência de conclusão da disciplina 
Teoria Geral do Direito, dirigida pelo Prof° Dr. Torquato Castro Jr., no curso de mestrado do PPGD/UFPE no 
segundo semestre de 2006. 
171  ADEODATO, João Maurício. O pensamento dogmático e sua crítica in: Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 29. 
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Como a natureza dessa fase hermenêutica era pragmática, centramo-nos nesse âmbito 

investigativo e encontramos duas correntes de pensamento que se auto-intitulavam 

descendentes diretas daquele evolucionismo: a popperiana e a rortyana172. A tarefa seguinte 

foi definir qual delas poderia nos auxiliar em nossa pesquisa.  

 Verificamos que o pensamento de Darwin considerava que dois eram os mecanismos 

que, de forma complementar, contribuíam para a evolução: a mutação e a retenção seletiva 

de certas mutações. Para ele, o primeiro vinha do meio ao organismo, problematizando sua 

estrutura interna e provocando uma reação deste para com aquela novidade, enquanto a 

seleção aceitava parte dessa mutação e a retinha, adaptando-a ao já existente, atuando como 

um passo à frente em sua evolução. 

 Observando os dois teóricos mencionados, constatamos que Rorty trabalhava com o 

elemento mutação e Popper, com o elemento seleção. Aceitar a proposta rortyana no âmbito 

do direito seria desrespeitar o pressuposto de nossa investigação, evolução a partir da 

dogmática, pois Rorty teorizava em um mundo regido unicamente pela contingência, no qual 

nenhum parâmetro de referência seria possível para qualquer análise, já que, para ele, toda 

relação simbólica só vem a adquirir sentido em sua utilização prática. Embora tal postura 

fosse um fator decisivo para a criação de uma teoria eminentemente pragmática da 

linguagem, no âmbito jurídico ela encontraria sérias resistências pelos efeitos colaterais que 

produziria.  

 Por sua vez, Popper trabalhava com sua proposta metodológica de falsificabilidade, 

indo, nesse ponto, além de Rorty. Porém não enfrentava a questão de como grande parte do 

conhecimento científico sobreviveria às novas contribuições de conhecimento, resultantes da 
                                                
172  FALCÃO, Pablo R. de L. Hermenêutica pragmática e pensamento evolutivo: da possibilidade de diálogo 
entre phrónesis e sophía In: Revista da Faculdade de Direito de Caruaru, v. 37, n. 1, p. 207-236. João Pessoa: 
Idéia, 2006. Produzido inicialmente como Monografia de conclusão da disciplina Fundamentos epistemológicos 
e Pragmatismo no Direito no curso de mestrado do PPGD/UFPE, sob a orientação do Profº Dr. George Browne 
Rego, no segundo semestre de 2006, e utilizado aqui na forma do Capítulo II., p. 217 e 219. 
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execução de sua constante postura crítica.  

Dois questionamentos então se fizeram presentes: Seria possível revisar Popper, 

tornando seu pensamento legítimo descendente da teoria evolucionista do conhecimento? O 

instrumento teórico resultante seria de útil aplicação no âmbito jurídico? 

 Buscamos resposta junto ao brasileiro Renan Springer de Freitas que propôs 

incorporar ao método popperiano a tese de que fragmentos de esquemas conceituais, externos 

ao pensamento científico tradicional, poderiam desencadear dentro dessa tradição uma 

evolução enquanto continuidade, e não uma revolução enquanto ruptura173. Com isso, tornou-

se possível essa etapa investigativa – a hermenêutica de suspeição epistemológica da 

racionalidade moderna – construtora dos conceitos e sentidos acerca do status jurídico do 

nascituro, com o intuito de possibilitar sua crítica em um ambiente em que não poderiam ser 

autojustificados, ou seja, trazendo-os para o campo da transição paradigmática na qual teriam 

de justificar sua importância, mantendo seus potenciais de eficácia e legitimidade diante da 

contingência de seu contexto de aplicação. 

 

3.2. Início da vida humana? Expondo os limites da pretensão moderna de pesar e medir 

objetos 

No aporte teórico da hermenêutica diatópica proposta por Santos, o conceito de senso 

comum tem importância central. Mediante uma postura partidária do paradigma da 

linguagem, considera a mesma ação uma forma de realizar atos em um ambiente lingüístico 

comunitário, em que todo falar é agir e em que apenas se atinge cada objetivo respeitando 

regras de utilização adaptadas a cada contexto de aplicação. Sendo assim, toda mensagem 

emitida pelo senso esclarecido só atinge seu fim quando se fizer entender e for aceita pelo 

                                                
173 SPRINGER DE FREITAS, Renan. Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo. 
São Paulo, Edusc, 2003. p. 160.  
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senso comum; advogamos que, no direito tal efetividade pode ser lida na forma do binômio 

eficácia/legitimidade. 

Baseado nessa concepção, a partir de agora investigaremos as condições de uma 

(re)visão da epistemologia tradicional, usando os elementos colhidos na fase de execução da 

hermenêutica de recuperação pragmática. Nosso olhar será lançado sobre os conceitos e os 

sentidos criados em um ambiente de autojustificação e a respectiva avaliação crítica de suas 

potencialidades em um contexto de suspeição. Os critérios de valoração utilizados serão os de 

eficácia e de legitimidade, por sua importância no campo gnosiológico, hermenêutico e 

decisório do direito. 

 Justifica-se tal investigação pelo diagnóstico do descompasso entre os sensos comum e 

esclarecido quando diante da necessária definição do marco inicial do fenômeno vital 

humano, em momentos de constante desenvolvimento da biotecnologia interventiva como o 

atual. Surge um novo questionamento: como o direito moderno observa o fenômeno vital 

humano e como tutela o mesmo diante das possibilidades de intervenção técnica, sobretudo 

em suas fases iniciais (intra-uterinas). 

 

3.3. Nascituro: indefinição como resultado da miopia da razão jurídico-moderna 

Para que possamos prosseguir com este estudo, precisamos observar quais 

instrumentos teóricos foram desenvolvidos pela modernidade para tratar a vida humana em 

sua fase pré-natal, para que posteriormente possamos submetê-la ao método popperiano 

revisitado e diagnosticar o grau de sua potencialidade em um ambiente, naturalmente 

contingente, de transição paradigmática. 
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3.3.1. Teorias modernas: pretensão de verdade quanto à personalidade jurídica do 

concepto 

 São três as teorias que tratam da personalidade jurídica, cunhadas pela racionalidade 

moderna: teorias natalista, da personalidade condicional e concepcionista. Segundo os 

natalistas, a personalidade jurídica é atribuída ao ser humano que nasce com vida, ou seja, 

que respira o ar atmosférico com as próprias forças em um ambiente extra-útero, onde, 

segundo estes, o ser era totalmente dependente de sua receptora, tendo assim o nascituro 

apenas expectativa de direito.  

 Segundo os partidários da personalidade condicional, ao nascer com vida devemos 

contar o adquirir da personalidade desde a concepção, pois esta se encontrava em condição 

suspensiva quanto aos direitos patrimoniais, até que o nascimento viesse a concretizar o que 

antes era apenas virtualidade. 

 Para os concepcionistas, a personalidade inicia-se no momento da concepção, sendo o 

nascituro uma pessoa em todos os seus estágios evolutivos, detentor de todos os direitos 

personalísticos, estando os direitos patrimoniais sob condição resolutiva, não se 

materializando apenas no caso de óbito intra-uterino. 

 Resta-nos observar como foram construídas e como se comportam em um ambiente 

marcado pela pluralidade e sua correspondente contingência. 

 

3.3.2. Suspeição hermenêutica: pondo a epistemologia moderna em xeque  

 A proposta de Santos é a de que, em um contexto de transição paradigmática, a 

epistemologia tradicional, tendo sido erigida a partir de uma racionalidade redutora de 

complexidade, deva ser submetida a uma postura de suspeição quanto aos conceitos que 

produziu e quanto aos sentidos que cunhou para si e para suas próprias criações. Trata-se de 
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uma mudança de rumo, de um conhecimento anônimo que reduziu a práxis à técnica para um 

conhecimento nomeado que busca uma via de diálogo permanente entre formas diversas, 

contudo complementares, de conhecer e de se autoconhecer; um senso comum esclarecido e 

uma ciência prudente, próximos da phrónesis aristotélica, de um saber prático que dá sentido 

e orientação à existência e cria o habito de decidir bem174. 

 Para que isso se torne possível, devemos ter em mente os efeitos da revolução sentida 

pela filosofia contemporânea após o giro lingüístico proporcionado pelo segundo 

Wittgenstein, sendo seguido por Austin, Searle, Grice e Habermas, dentre outros175. Tais 

efeitos nos levam à idéia de que a linguagem não é uma representação simbólica do real, 

sendo antes uma ação, uma forma de realizar atos que ocorre entre seres lingüísticos que 

dialogam em uma comunidade através de regras construídas na práxis desse próprio agir 

comunicativo, que produzem atos de fala, em sua maioria, indiretos, cujos sentidos devem ser 

buscados pela análise conjunta das regras aceitas comunitariamente e do respectivo contexto 

no qual estas estão sendo empregadas176. 

 Nesse sentido, o âmbito de ocorrência do fenômeno jurídico não é o natural/descritivo, 

mas o lingüístico/deliberativo, campo não de certezas, e sim de possibilidades, ocorrendo no 

futuro em que ainda podemos escolher, e não no passado no qual tudo já está concluído177. 

 Alem desses efeitos, devemos considerar que o método interpretativo que busque 

interpretar tal processo lingüístico deve ser capaz de enfrentar a contingência dos elementos 

implícitos nos atos de fala indiretos, sem distanciar-se da necessária contextualização de sua 

ação investigativa. Aqui, notamos a influência que a pragmática imprimiu na filosofia 

                                                
174  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 
41. 
175 Sobre os pressupostos e conseqüências do giro lingüístico, ver OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. 
Reviravolta lingüístico-pragmática na filosofia contemporânea. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2001. 
176 MARCONDES, Danilo. A pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. p. 
48 e 49. 
177  CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional. São Paulo: Saraiva, 1985. 
p. 2. 
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contemporânea desde o período pós-segunda guerra mundial e as exigências que desferiu à 

epistemologia moderna. 

 Processo que Santos denomina de desdogmatização, visando submeter a ciência não 

ao tribunal da razão, mas ao tribunal do devir histórico do homem no mundo178. Sendo assim, 

devemos inicialmente nos debruçar sobre os conceitos modernos de nascituro, sujeito de 

direito e pessoa natural, bem como de seus sentidos, a fim de descobrirmos o sentido de sua 

racionalidade, para, em um segundo momento, testarmos sua capacidade no enfrentamento da 

contingência, retirando-os previamente de seu reduto de autojustificação e transportando-os 

para um contexto de transição paradigmática, no qual eles passam a ser mais um entre outros 

tantos discursos possíveis. 

 

3.3.3. Conceitos e sentidos I: sobre a herança moderna 

 Buscaremos a base racional da qual emergem os instrumentos teóricos construídos e 

utilizados pela modernidade no tratamento da vida humana em sua fase pré-natal, isto é, seus 

conceitos e respectivos sentidos. Importa-nos abordar os termos, nascituro, sujeito de direito 

e pessoa natural através da postura de suspeição proposta por Santos. 

 Sendo produtos da modernidade, tais conceitos partilham da mesma racionalidade 

moderna, esta partidária de um processo de eliminação da contingência com vistas ao 

entendimento, à transformação e à ordenação do mundo179 que qualificamos como redutor de 

complexidade. O direito moderno partilha dos ideais dessa racionalidade, justificando o 

conhecimento que produz pela segurança e certeza, decorrentes do uso correto de um método 

importado das ciências naturais. 

                                                
178  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. p. 
25. 
179   Sobre a epistemologia moderna, Santos nos remete à obra de BACHELARD, Gaston. A epistemologia. 
Lisboa: Edições 70, 1981. 
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 Trazendo à baila a noção de transição paradigmática, podemos desfazer um mal- 

entendido que possa vir a ser aqui suscitado. Na transição da pré-modernidade para a 

modernidade, o direito sofre um processo de complexidade em sua organização, quando se 

diferenciou de outros subsistemas sociais. Por ser auto-referente, o direito moderno fixa seus 

próprios pontos de partida em textos normativos, determina seu sentido diante do caso 

concreto sob análise, argumenta tomando por base tais textos, proíbe a alegação de falta de 

clareza do direito impondo sua produção e fundamentação180, o que se afigura como algo 

inédito na evolução do pensamento jurídico. Contudo, o sentido de complexidade utilizado 

nesta investigação crítica será deste diferenciado, não se referindo à sua organização, mas à 

sua racionalidade, conforme exposto acima. 

 Para além da “influência bachelardiana”181, três propostas teóricas nos parecem 

basilares na construção da racionalidade moderna: as de Newton, Descartes e Bacon. Sua 

importância cresceu devido aos resultados práticos resultantes de sua aplicação, o que, em um 

contexto que avaliava o mundo pela funcionalidade, levou-as a receber um status de 

sacralidade dogmática. No entanto, toda teoria é tão-somente um modelo racional, existindo 

apenas mentalmente, devendo atender unicamente a dois requisitos: descrever com exatidão e 

fazer previsões coerentes182. O segundo, o “calcanhar de Aquiles” das ciências sociais 

durante a hegemonia do paradigma da razão; o primeiro, o “calcanhar de Aquiles” das 

ciências naturais quando iniciado o processo de transição paradigmática posterior aos indícios 

de crise de eficácia e legitimidade da proposta moderna. 

                                                
180  ADEODATO. João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 

2002. p. 309 a 316. 
181 Barchelard colocou em xeque as pretensões da racionalidade moderna, apontando para uma evolução 
descontínua do saber especializado (ciência) e poderia ter contribuído com nossas reflexões, contudo sua não 
utilização aqui ocorreu apenas com o intuito de nos mantermos fiéis ao aporte teórico eleito, desenvolvendo 
apenas a apreciação dos pensamentos de Newton, Descartes e Bacon. Sobre seu pensamento, ver BACHELARD, 
Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003. 
182  HAWKING, Stephen. W. Uma nova história do tempo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. p. 23. 
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 Francis Bacon (1561 – 1626) 183, empreendendo uma crítica à tradição platônica 

seguida pelos escolásticos do medievo, propôs a utilização do “método experimental” como 

meio para se produzir um saber fecundo em resultados práticos, instaurando a avaliação 

epistemológica pela “funcionalidade do conhecimento” por ela produzido. Tal “método 

indutivo” guiava o espírito investigativo para, partindo dos fatos naturais concretos (efeitos), 

ascender às formas gerais de saber no formato de leis (causas), alcançadas pela “observação 

metódica” (primeiro movimento) e submetidas à “experimentação empírica” (segundo 

movimento). Agindo assim, partia-se de um número limitado de fatos, e o que se descobria de 

válido sobre eles era estendido aos seus análogos não investigados, o que resultava em uma 

postura especulativa camuflada por uma capa de certeza sobre sua veracidade pela 

modernidade, em tempos em que a legitimidade era alcançada por uma autojustificação, 

lastreada na eficácia de seus resultados práticos. Desde então, os ventos mudaram de direção 

quando os efeitos nocivos da aplicação deste saber foram sentidos pela humanidade em fins 

da primeira metade do Século XX, iniciando-se, então, a crise de legitimidade da ciência 

moderna. 

 René Descartes (1596 – 1650) 184 conseguiu ver concretizado o processo de transição 

das matemáticas de sua versão escolástica, teológica e transcendente à sua versão moderna, 

laica e imanente, podendo assim suprir a deficiência, observada pelos olhos modernos, do 

empreendimento baconiano, através, agora, de um “método dedutivo”. Sua missão, 

curiosamente de natureza intuitiva, seria a de unificar todo o conhecimento produzido pela 

humanidade a partir da iluminação de todo o saber pela verdade racional, possível graças ao 

contexto em que surge, pois o Renascimento do Século XVI era um “período de descrença e 

dúvida”, no qual todo o saber vigente durante a Idade Média, garantido pelo peso da 

autoridade veementemente contestada, sucumbia diante da re-descoberta de antigas doutrinas 

                                                
183  BACON, Francis. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2005. 
184  DESCARTES, René. Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2004. 
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filosóficas e científicas marginalizadas pelo clero, bem como pela expansão territorial 

proporcionada pelas grandes navegações, gerando o contato com terras e povos que viviam 

segundo padrões racionais diferenciados daqueles impostos pela escolástica medieval. Apesar 

disso, o destino experimentado por Giordano Bruno (1548 – 1600) e Galileu Galilei (1564 – 

1642) imprimiu em seu pensamento a marca de uma cautela que se apresentou na forma de 

um tradicionalismo cívico, de respeito às leis estatais, com matiz platônico (metafísica). 

 Por fim, o universo observado pelo prisma da teoria proposta por Isaac Newton (1642 

– 1727) 185 era regido por leis que podiam ser descritas racionalmente e servir de modelo para 

um método gerador de previsões coerentes. Para ele, um corpo com peso P sofrerá influência 

gravitacional de força G, reduzindo, dessa forma, sua aceleração A por unidade de força em 

relação à sua massa M. Como os efeitos da gravidade (primeira lei) e da aceleração (segunda 

lei) se cancelam, reciprocamente, com exatidão, a aceleração será constante, independente do 

peso, o que implica na inexistência de um “padrão único de repouso”, quer dizer, o conceito 

de movimento só faz sentido quando se relaciona com outros objetos, sendo, fora das 

condições ideais desta teoria, um conceito relativo e não determinístico. A teoria newtoniana 

mostrou-se “redutora de complexidade” quando foram conhecidas todas as suas implicações, 

daí porque suas descrições não possuíam mais o status de leis naturais, salvo em situações 

controladas, e suas previsões mostraram-se revestidas de um alto grau probabilístico. 

 Dessa maneira, temos as bases da racionalidade moderna: a proposta baconiana nos 

levou à avaliação funcional do saber esclarecido, baseado na experimentação empírica e na 

generalização por indução; as lições de Descartes levaram à crença fervorosa no método 

dedutivo, em que através da descoberta de relações causais, poderíamos chegar às 

verdadeiras essências dos fenômenos investigados nos moldes da matemática; e com a teoria 

newtoniana abraçando o pensamento de seus predecessores, concluiríamos pela constituição 

                                                
185  HAWKING, Stephen. W. Uma nova história do tempo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. p. 29 a 34. 
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de um universo determinístico, em que todas as leis poderiam ser apreendidas e todas as 

previsões seriam revestidas de coerência lógica. Em suma, um processo redutor de 

complexidade, enquanto desqualificador de toda a contingência e valorizador de toda 

ordenação, com repercussões no modo de ação da ciência moderna, impregnando todo o 

saber daí decorrente. 

 No campo jurídico, tal racionalidade culminou na hegemonia da proposta positivista 

demonstrada por Hans Kelsen (1881 – 1973)186 em sua Teoria Pura do Direito. Seu projeto 

epistemológico buscava excluir de seu objeto – a norma jurídica -  as influências contingentes 

dos fatos e dos valores, deixadas então aos cuidados da sociologia e da deontologia, enquanto 

aquele receberia total atenção da dogmática. O ordenamento jurídico, entendido formalmente 

como um sistema normativo de forma abstrata e piramidal escalonada, teria no cume a 

Constituição estatal, subordinadora das demais normas inferiores, na qual o conceito de 

validade determinaria, de forma dicotômica, o que seria ou não direito, encontrando sua razão 

de existência em um pressuposto lógico denominado norma hipotética fundamental. Seu 

objetivo era a construção de um conceito universalmente válido de direito, independente das 

conjunturas espaço-temporais de sua aplicação. 

 Nesse ambiente epistemológico, foram desenvolvidos os conceitos e fixados os 

sentidos que passamos a criticar: nascituro, sujeito de direito e pessoa natural. Levando em 

conta a natureza pragmática da hermenêutica de suspeição, indicamos nossas hipóteses: 

a) Todo conceito construído sob autolegitimação mostra-se autoritário quando se 

impõe pela força ideológica de sua comunidade e não por seus próprios méritos 

racionais, gerando uma crise de legitimidade, o que se torna evidente quando uma 

hermenêutica pragmática os coloca sob crítica em um ambiente de transição 

paradigmática na qual a dúvida é comumente exercitada; 

                                                
186  KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
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b) Todo sentido fixado nesses moldes apresenta-se como produto de um agir 

apartado do contexto no qual vai ser aplicado, gerador de um descompasso 

espaço-temporal que o torna incapaz de dar respostas coerentes com as inovações 

sucessivas experimentadas por este, portadoras de um grau de complexidade 

crescente, dando à luz uma crise de eficácia. 

 Destas, decorrem duas teses, partidárias das premissas da hermenêutica diatópica 

supramencionada: 

a) Todo conceito e todo sentido devem emergir de um ambiente consciente da 

natureza dialógica e pragmática do saber que os produz, sendo assim prudente 

para tornar-se capaz de gerar modificações decentes em seu âmbito de aplicação; 

b) Todo conceito e todo sentido devem ser capazes de enfrentar a contingência de 

seu contexto particular de aplicação, abrindo mão da pretensão de universalidade 

com vistas a gerar condições de eficácia/legitimidade em ambientes em que a 

certeza e a verdade são valores questionáveis. 

 Dito isso, podemos partir para a concretização de nossa proposta de suspeição 

epistemológica. 

 

3.3.4. Conceitos e sentidos II: sobre a limitação da herança moderna 

 Como visto anteriormente, a modernidade gerou os conceitos e fixou os sentidos de 

nascituro, sujeito de direito e pessoa natural segundo as bases de sua racionalidade, o que os 

revestiu das características de uma arbitrária autolegitimação e de uma pretensa 

universalidade. Nesse âmbito, tais conceitos e sentidos são avaliados unicamente por sua 

capacidade instrumental, por sua funcionalidade em cumprir seu papel epistêmico formal, 
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sem reflexões suplementares e necessárias acerca do impacto social provocado por sua 

aplicação.  

Diante das três teorias que tratam da personalidade jurídica, observamos, quando do 

enfrentamento da problemática do fenômeno vital humano em suas fases iniciais de 

desenvolvimento, que essas características aparecem nitidamente. 

 Em um ambiente de hegemonia do paradigma moderno da razão, todos esses conceitos 

e sentidos, quando analisados, refletem em seus pesquisadores uma postura de mera 

justificação criticada por Popper187 que afirmava ser a “lógica dedutiva” uma “teoria de 

validade de suas próprias premissas”, geradora de conclusões coerentes, em um mundo 

igualmente lógico e a-histórico onde certezas e verdades eram possíveis. O autor seguia com 

sua crítica demonstrando que a objetividade que esta produz é fruto de uma tradição crítica 

que se satisfaz com uma dada resposta e impede a formulação de novas dúvidas188. Para 

superar tal postura, propõe uma “lógica situacional” 189, histórica, capaz de dar conta da 

contingência de seu ambiente de aplicação e do exercício constante da dúvida em sua 

comunidade. 

 Isso fica claro quando observamos mais de perto as teorias sob análise: todas 

encontram sua força em uma postura de justificação interna, possível no seio de grupos de 

partidários no interior da comunidade jurídica, criticando as demais propostas e furtando-se 

ao exercício de uma autocrítica. Disso resulta uma postura arbitrária e conservadora do saber, 

características que amplificam a crise de legitimidade e eficácia em contextos plurais e 

velozmente mutantes como o atual. 

 Para exemplificar, trazemos à baila a seguinte questão que propõe seu enfrentamento 

pelas teorias tradicionais aqui criticadas: qual o marco inicial do fenômeno vital humano?  

                                                
187  POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. 1978. p. 26. 
188  POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. 1978.p. 23. 
189  POPPER, Karl. Lógica das ciências sociais. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. 1978.p. 30 a 34. 
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 Para os natalistas, dá-se com o nascimento com vida, ato de desligar-se do útero 

materno e respirar o ar atmosférico pelas próprias forças, livrando-se da dependência do 

período gestacional. Seguindo o produto da avaliação crítica feita acima, observamos uma 

postura de autolegitimação tão radical que não busca argumentos justificadores, senão no 

próprio argumento de autoridade, dando as costas aos avanços da biotecnologia 

contemporânea neste campo. Surgem as seguintes justificativas a partir de inconvenientes 

como a gravidez gemelar (duplicidade de individualidades) e aparente (inexistência de 

produto gestacional) e o parto simulado (falsa gravidez) para não se reconhecer ao concepto 

personalidade jurídica, mesmo diante de uma infinidade de técnicas que hodiernamente são 

capazes de demonstrar a fragilidade e o anacronismo destes argumentos. 

 Seguindo o raciocínio, os partidários da personalidade condicional e os 

concepcionistas divergem quanto à resposta ao questionamento supra; para os primeiros, o 

fenômeno vital ocorre com a “nidação” do óvulo fecundado na parede uterina, o que ocorre 

no prazo aproximado de 6 (seis) a 7 (sete) dias após a “concepção”; para os segundos, no 

momento em que o espermatozóide rompe a parede externa do óvulo, fertilizando-o (início da 

fertilização), ou, para parte de seus adeptos, no momento da fusão dos pronúcleos (fim da 

fertilização), ocorrida no prazo aproximado de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) horas após a 

fertilização. Aqui observamos outra característica redutora de complexidade, ou seja, uma 

visão aritmética na aferição da vida humana pré-natal, em que, como se medida em uma 

régua, por um instante temos não vida e, em outro, de súbito ela surge como decorrência da 

influência matemática somada à concepção de universo linear e determinístico seguida pelos 

modernos, sendo pouco familiar em um contexto de transição paradigmática, em que o 

paradigma holístico (quântico) já se faz sentir. Outra característica, neste sentido, é extraída 

da referência ao conceito de nidação como sendo o marco do “início da viabilidade” vital. 

Essa funcionalização da vida faz considerações além do texto constitucional, pregando a 
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existência de seres humanos distintos, viáveis e inviáveis, sendo discriminatória e, portanto, 

inconstitucional. 

 Outro questionamento se segue: como devem ser tratados os direitos patrimoniais em 

relação ao nascituro? 

 Duas correntes se debatem acerca do tratamento dos direitos patrimoniais, já que, para 

os natalistas, o nascituro é apenas parte das vísceras maternas, tendo tão-somente expectativa 

de direito Assim, para os defensores da personalidade condicional, os direito patrimoniais do 

nascituro estarão em “condição suspensiva”, dependentes da concretização de seu futuro 

nascimento com vida, ou seja, fruto direto da visão aritmética do fenômeno vital no qual um 

fator patrimonial é primordial na diferenciação do status de sujeito de direito e pessoa.  

 Para os concepcionistas, os direitos patrimoniais aparecem sob “condição resolutiva”, 

podendo ser o nascituro assistido por “curador ao ventre” na qualidade de absolutamente 

incapaz. Notamos a diminuição da influência do fator patrimonial em sua construção, bem 

como a tendência de tratamento nos moldes principiológicos da dignidade da pessoa humana; 

contudo, resta clara a disposição para a autojustificação e para os aspectos de distanciamento 

da realidade, sobretudo quando desenvolvem igualmente uma postura isolacionista e auto-

referente. 

 No campo das ciências médicas, o quadro não é diferente: quanto aos critérios 

utilizados para mapear o fenômeno vital humano em sua frase pré-natal, encontramos uma 

pluralidade que perpetua o atual estado de dúvida, posto que essas concepções sofrem 

influência da mesma racionalidade que gerou suas primas do âmbito jurídico190. 

 

                                                
190  Acerca dos critérios utilizados para definição do marco inicial da vida humana, ver LINO, Maria Helena e 
GUERRA, Rodrigo. O início da vida humana: uma abordagem ética e jurídica da utilização de células-tronco 
embrionárias. Disponível em: <http://temas.buscaki.com.br/saude/0037.htm> . Acesso em: 26/06/2006. 
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 Tais indícios são indicadores da necessidade de um re-pensar nessa temática, atitude 

que deve vir revestida de uma postura crítica, exercida em um ambiente dialógico e 

democrático, em que as propostas se firmem por sua força argumentativa somada ao seu real 

potencial de eficácia e legitimidade sociais quando de sua aplicação, sem descuidar de sua 

capacidade em agregar melhoras substanciais no contexto social ao qual pertence e deve 

explicações. 

 

3.4. (Re)visão pragmática da epistemologia jurídica moderna 

 Todo pensar em momento de transição paradigmática é especulativo, sobretudo 

quando o paradigma da linguagem ganha adeptos na comunidade jurídica e o paradigma da 

razão vê suas verdades e certezas serem postas sob constante crítica. Podemos, a partir das 

limitações das construções modernas, tentar visualizar o perfil de uma via de superação 

factível para a epistemologia tradicional, a ser, evidentemente, desenvolvida nesses ambientes 

de incertezas e consensos temporários. 

 

3.4.1. Delineando o perfil de uma gnosiologia da complexidade no direito 

 Uma gnosiologia de base pragmática no âmbito jurídico, partidária do paradigma da 

complexidade aqui proposto, deve ser capaz de: 

1. Instaurar um processo de suspeição acerca da forma de construção de seu 

saber que, no entendimento de Santos, atendeu a três topoi: o senso esclarecido é superior ao 

senso comum (topos do desnivelamento do discurso); o sujeito que investiga o faz em um 

lugar privilegiado e com uma postura de neutralidade a-histórica (topos da dicotomia 

contemplação versus ação), construindo seus conceitos e fixando seus sentidos através de seus 
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pressupostos internos, dando as costas aos sentidos sociais de oposição e de crítica (topos da 

hermenêutica epistemológica). 

2. Retirá-los desse ambiente em que se acham confortáveis, ou seja, de 

hegemonia do paradigma da razão, e transportá-los para um ambiente de transição 

paradigmática no qual todo argumento se configura apenas como um topos desprovido de 

qualquer sacralidade dogmática ou de pretensa universalidade, sendo passível de refutação 

por outros topoi, de naturezas variadas, quer seja do senso esclarecido, quer do senso comum; 

3. Nesse ambiente, apenas aqueles que, no enfrentamento da contingência, 

demonstrarem razoáveis potenciais, investigativo e legitimatório em contextos plurais e 

mutantes, passarão às séries argumentativas posteriores na qualidade de candidatos a serem 

escolhidos para configurar-se como único na etapa final de justificação decisória; 

4. Todo saber produzido aqui deve desconstruir os três topoi erigidos pela 

modernidade, isto é, deve entender que o senso esclarecido deve voltar ao senso comum para 

tornar-se prudente, alimentando-se de sua historicidade/humanidade, esclarecendo este com 

seu saber (topos do re-nivelamento do discurso), e admitir que a neutralidade investigativa 

configura-se como uma ação impossível; que todo investigar, sendo dialógico entre sujeito e 

objeto, transmuta-se em uma postura crítica ocorrida na história, na qual deve desenvolver 

aptidão para apreender linguagens diferenciadas, contudo complementares entre si (topos da 

superação da dicotomia superação versus ação), por meio de uma atitude de suspeição 

epistemológica e de recuperação pragmática na forma de um discurso fronético (topos da 

hermenêutica diatópica). 

5. A tutela jurídica do fenômeno vital humano, mormente em suas fases 

iniciais, deve ser ampla, moldada pelo respeito à dignidade da humanidade de toda a nossa 

espécie; deve abster-se da tendência tradicional que a transforma em objeto e formalmente a 
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trata pelo critério da funcionalidade; deve compreender que todo o nosso conhecimento 

acumulado é, na contemporaneidade, constantemente solapado por novas tendências de saber, 

a exigir revisões e a demonstrar que nossa certeza não passa de mera probabilidade e deve 

entender que a aplicação do conhecimento especulativo como verdadeiro pode ocasionar um 

déficit para as futuras gerações, se a fizermos de forma técnica e pretensamente neutra, 

desprovidos da responsabilidade que se nos impõe. Assim sendo, o status jurídico do 

nascituro pede por ser definido. 

 

3.5. Pela viabilidade de definição do status jurídico do concepto: uma exigência 

contemporânea 

 Tal (re)visão da forma de pensar e agir em relação à Teoria Geral do Direito 

desencadeará uma evolução não corrupta de suas bases, propiciando um processo de evolução 

gnosiológica salutar em momentos de transição paradigmática como o contemporâneo. 

 Salutar, já que, nesse ambiente, toda verdade e certeza pretensamente universais são 

postas em dúvida e vistas com desconfiança (paradigma da razão, atomista ou da 

simplicidade), restando espaço apenas para consensos temporários e locais (paradigma da 

linguagem, holístico ou da complexidade); o arbítrio e o anacronismo jurídicos alimentam 

crises de legitimidade e eficácia, e a população afasta-se do judiciário por efeitos dessas 

decorrentes (arbítrio, morosidade, alto custo, corrupção, dentre outros fatores); 

 A valorização moderna, pelo ocidente e pelo norte, dos direitos humanos, último dos 

consensos pretensamente universais191 a angariar defesa na pós-modernidade, em que o 

progresso da técnica e sua aplicação desmedida ameaçam o futuro da humanidade com 

                                                
191  BITTAR, Eduardo C. B. Curso de ética jurídica: ética geral e profissional. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
p. 73 a 77. 
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possibilidades de destruição ambiental e de riscos à qualidade da própria humanidade192 

(mapeamento, manipulação e descriminação genética), deve se dar conta do diálogo 

democrático que deverá travar com outros catálogos de topoi valorizados pós-modernamente, 

no oriente e no sul, tão dignos de voz quanto aqueles primeiros193. 

 O Direito, por ser uma ferramenta de solução de conflitos intersubjetivos, deve abrir 

mão de uma razão tópica, não formal, em que a prudência posta pela vontade, somada a uma 

racionalidade flexível, determine a escolha do fundamento que pragmaticamente a justifica194, 

só podendo fazê-lo consciente de que o saber que produz repercutirá historicamente, o que o 

torna responsável pelas conseqüências que de sua aplicação advierem.  

Não é à toa que a sabedoria na escolha da resposta mais apta a dirimir a lide concreta é 

secularmente chamada de jurisprudentia, o que Santos transforma no requisito mor para uma 

vida decente. Do contrário, cria-se uma barreira formal que, objetificando o mundo, objetifica 

também os seres que o habitam, neutralizando o emissor e desconfirmando o ouvinte como 

partícipe ativo da comunicação, tornando o discurso jurídico um monólogo arbitrário, 

irracional e ilegítimo195. 

 Todo fato social concreto deve ser juridicamente observado. Não podemos, assim, dar 

as costas aos avanços das ciências biomédicas e às necessárias revisões que elas impõem à 

Teoria Geral do Direito e à Dogmática Jurídica, evitando-se os efeitos nocivos do 

anacronismo (distanciamento social) que maculam a eficácia, e os do arbítrio e que atingem a 

legitimidade de suas decisões. 

                                                
192 Sobre os riscos de aplicações biotecnológicas, ver SILVA, Reinaldo Pereira e Silva. Introdução ao 
biodireito: investigações político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana. São Paulo: LTr, 2002. 
193 A tentativa de diálogo com centros de saberes marginalizados pela modernidade já pode ser conferida e 
avaliada em duas obras de SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida decente: 
um discurso sobre as ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2004 e SANTOS, Boaventura de Sousa. A 
gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. 
194  CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional. São Paulo: Saraiva, 1985. 
p. 3 e 4. 
195 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A legitimidade pragmática dos sistemas normativos In: MERLE, 
Jean-Christophe e MOREIRA, Luiz (org). Direito e legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. p. 297.  



 108

 Durante muito tempo o fenômeno vital humano, em suas fases iniciais, foi observado 

com lentes seculares, sendo chegado o momento de um olhar contemporâneo, 

contextualizado, no mesmo plano em que se desenvolve uma revolução técnica sem 

precedentes, tendente tanto a benesses como a malefícios, exercidos em proporções similares. 

 Para uma atuação jurídica com maior qualidade quanto aos níveis de 

legitimidade/eficácia decisória, o nascituro deve possuir um status jurídico definido. Tal 

tarefa ainda está por ser concluída, contudo, em um mundo de horizontes abertos, onde o 

mesmo fato pode ser visto como dificuldade ou possibilidade, nós escolhemos a segunda 

opção. 
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QUARTO CAPÍTULO - MEROENCEFALIA E DIREITO NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO: UMA DESCONSTRUÇÃO RETÓRICA DOS ARGUMENTOS 

UTILIZADOS NA ADPF N. 54/2004 E NO PARECER 3358/CF/2004 

 

4.1. Os porquês de uma análise retórica do processo jurídico-argumentativo 

 Porque, em relação ao conhecimento, estamos em um momento peculiar. Nele, as 

velhas bases de apoio perdem sua pretensa concretude e as candidatas a substitutas estão 

ainda em processo de solidificar suas próprias pretensões196. Um instante no qual a velocidade 

e a intensidade das mudanças transformam tudo em miragens e estas se dissipam antes mesmo 

de tornarem-se “algo” nesse presente continuamente transmutado em sucessivos outros 

presentes. Lugar estranho a teorias universalizantes; ambiente fértil para pensamentos 

locais197. 

Servindo ao incerto, e não ao certo, a Retórica sente-se ambientada aqui. Até o 

peculiar aspecto temporal supramencionado que aqui vigora conspira a seu favor. No caminho 

contrário ao seguido pela modernidade, orientando-se pela segurança da racionalidade 

amparada em pontos de partida ancorados no passado, os retóricos postulam que o verossímil 

só surge na convenção presente graças à força inventiva e persuasiva de seus oradores. 

Aproxima-se assim das democracias constitucionais do ocidente, lançando luzes sobre 

intolerâncias e propondo uma postura de independência diante do mundo e uma ética de 

respeito às diferentes formas de viver e de pensar. 

                                                
196  Sobre a transição entre modernidade e pós-modernidade, ver KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-
industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
197  Sobre uma nova perspectiva acerca da racionalidade, em que passamos a ter uma visão da ciência enquanto 
conhecimento crítico-falível, ver REGNER, Anna Carolina. Uma nova racionalidade para a ciência? In: 
Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências revisitado. Boaventura de 
Sousa Santos (org). São Paulo: Cortez, 2004. p. 291-324. 
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Retoricamente, o Direito passa a determinar as regras de opção ética (ordem 

sistemática) e a fornecer o ambiente propício à exposição de anseios por mudança (ordem 

pragmática). Assim sendo, não regula tudo, torna-se antes um minus na tentativa de preservar 

as ações nocivas ao coletivo, reconhece suas limitações e assim humaniza-se. Contudo, terá 

de dar conta do paradoxo resultante do embate entre a invenção evolutiva proporcionada pela 

retórica e a tradição conceitual solicitada pela ordem que busca manter198. Tal empresa nos 

parece possível através de “contribuições epistêmicas fragmentárias” que se fortaleçam no 

embate racional e democrático que travará com os argumentos refratários da dogmática 

jurídica tradicional, tornando possível sua contextualização199.  

 

4.2. Por uma análise retórica dos argumentos jurídicos empregados no processo em tela 

 Este estudo200 visa focar o estado atual do debate jurídico no Brasil em torno da 

anencefalia, deformidade fetal grave, geradora da Argüição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF n° 54, de 16 de junho de 2004, promovida pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, ainda em tramitação, aguardando apreciação do mérito. 

 Nosso objeto será a Liminar concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Marco Aurélio Mello, em 1° de julho de 2004, pois, mesmo esta tendo sido cassada em 20 de 

outubro de 2004, pode indicar a tendência de voto, no julgamento que se avizinha, dos 

                                                
198  SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 
pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 39. 
199  A obra de Rennan Springer de Freitas, intitulada Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento 
evolutivo. São Paulo, Edusc, 2003 é basilar no desenvolvimento do raciocínio contido em nosso artigo 
FALCÃO, Pablo R. de L. Hermenêutica pragmática e pensamento evolutivo: da possibilidade de diálogo entre 
Phrónesis e Sophía In: Revista da Faculdade de Direito de Caruaru. João Pessoa: Idéia, 2006. p. 207-236, 
raciocínio este que se aproxima das pesquisas desenvolvidas por nosso orientador, o Prof° Dr. Torquato Castro 
Júnior/PPGD/UFPE, quanto à possibilidade de contribuições gnosiológicas de natureza fragmentária. 
200 Este exercício ressalva a importância do texto DANTAS, Martorelli. O mito edênico e o drama da decisão 
jurídica in: Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1347, 10 mar. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9573>. Acesso em: 15/10/ 2007, pois foi ele o referencial do grupo 
de pesquisa do PPGD/UFPE, intitulado Retórica da história das idéias no Brasil, sobre a orientação do Profº Dr. 
João Maurício Adeodato. 



 111

também Ministros Carlos Ayres Britto e Celso de Mello, vencidos na cassação 

supramencionada. 

 Submeteremos os argumentos contidos no texto da liminar à análise retórica, nos 

moldes da técnica fornecida por Joan Leach201, com contribuições de João Maurício 

Adeodato202, Chaïm Perelman203, Tércio Sampaio Ferraz Júnior204, Olivier Reboul205, dentre 

outros pesquisadores que se debruçam desde inícios da segunda metade do Século XX, sobre 

essa disciplina que mergulhou no ostracismo e foi tratada de forma pejorativa, preservando-se 

na marginalidade desde meados do Século XVIII206. 

 Tal análise buscará compreender o objetivo do texto enquanto objeto afastado de seu 

autor e aproximado de seu leitor, demonstrando a influência de seus argumentos, tanto 

daqueles que influenciaram quem produziu o texto como dos que este último produziu 

buscando influenciar seus futuros apreciadores. Assim será possível diagnosticar qual o grau 

de atuação do intérprete diante da problemática que lhe foi apresentada, relacionada à 

potencialidade de eficácia e legitimidade de sua decisão em contextos plurais e democráticos 

como o contemporâneo, frente-a-frente com exigências de racionalidade que cercam sua 

decisão.  

Aqui, a análise retórica dar-se-á em quatro momentos: do contexto, dos argumentos, 

da prova e da decisão, seguidas das reflexões finais e de suas respectivas conclusões. 

 

 

                                                
201  LEACH, Joan. Análise retórica. In: BOUER, Martin W., GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com 
texto, imagem e som: um manual prático. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 293 a 318. 
202  ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 345 a 376. 
203  PERELMAN, Chaïm. Retóricas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
204  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática do 
discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
205  REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
206  PLEBE, Armando e EMANUELE, Pietro. Manual de retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 1 e 2. 
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4.3. Contextualização: meroencefalia nos debates bioético e biojurídico no Brasil 

 Após a mudança de rumos na filosofia contemporânea, o âmbito pragmático não pode 

mais ser olvidado. Tratar do contexto passa a ser uma necessidade do jurista em busca da 

apreensão do fenômeno jurídico em sentido amplo – por isso, surge uma preocupação com as 

reflexões que se seguem. 

 

4.3.1. Influências paradigmáticas e seus reflexos jurídicos 

 Esta investigação ocorre em um ambiente peculiar de dupla influência paradigmática, 

no qual a racionalidade jurídica desenvolvida pela modernidade parece ser levada aos seus 

limites quando posta diante das exigências contemporâneas de pautas envolvendo questões de 

biotecnologia. Aqui, a dogmática jurídica não tem mais a seu favor um ambiente propício a 

uma autojustificação de seus argumentos lógico-racionais, como ocorria nos tempos áureos do 

positivismo, devendo ampliar, agora, seu potencial investigativo em um ambiente plural e 

hostil a quaisquer indícios de discurso autoritário.   

 A anomalia fetal grave aqui abordada encontra-se no centro de acirrada polêmica 

jurídico-social, posta sob apreciação de nossa Corte Constitucional através da Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n° 54 desde o início deste século, 

encontrando-se ainda sem a apreciação de seu mérito. Devido ao alto grau de ideologia 

envolvida nos debates, a matéria sob análise, mesmo que pacificada no Supremo Tribunal 

Federal, deverá continuar a enfrentar problemas de legitimidade no rastro daqueles 

enfrentados pelos alvarás judiciais que, anteriormente a ela, permitiram a interrupção da 

gestação de fetos acometidos por tal desordem estrutural, bem como pelos indeferimentos 

judiciais que negaram tal interrupção. Assim sendo, mesmo que venha a ser encerrado o 

discurso teórico, a insatisfação social deve perdurar, gerando impactos substanciais no grau de 
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eficácia e na legitimidade alcançados pelas decisões judiciais posteriores, justificando nossa 

preocupação. 

 Embora a dogmática jurídica seja um exemplo de construção feliz da modernidade, a 

opção por um modelo de dogmatismo radical veio imprimir-lhe um miasma negativo de 

distanciamento social que amplifica a dificuldade de legitimação decisória nesse período 

histórico em que meditamos e agimos207. Atuando em um mundo artificial constituído 

exclusivamente por normas jurídicas, o jurista dogmático moderno simulou um esquecimento 

metafísico de sua própria finitude, doutrinando-se no esquecimento de que é ainda um animal 

que sofre física e metafisicamente devido à sua dupla natureza – biológica e racional208. 

É preciso, então, recolocar os pés no chão da história, prostrar-se diante da 

contingência dos fatos e tentar dar conta da complexidade das relações humanas, ciente das 

próprias limitações, situações diante das quais a Retórica se sente à vontade. Utilizá-la na 

investigação aqui proposta é uma tentativa de encontrar uma via de superação da cegueira da 

ciência moderna que, não se preocupando com as conseqüências da aplicação do 

conhecimento que produzia, aplicou o mesmo segundo o critério de eficácia de sua produção, 

deixando um saldo contraditório de conquistas e de perdas209. A Retórica, sobrevivendo 

marginalmente à modernidade, preservou-se de sua influência pretensamente universalizante, 

conservando características úteis para a crítica à postura dogmatizante que acomete ainda a 

dogmática jurídica no Brasil atual. 

A tese da hermenêutica diatópica aqui apresentada pretende a construção de uma 

gnosiologia de base pragmática, produtora responsável de um saber que terá repercussões no 

âmbito social, buscando superar as limitações da epistemologia moderna quando diante de 
                                                
207  ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2006. p. 274. 
208 SOUZA, José Carlos Aguiar de Souza. O projeto da modernidade: autonomia, secularização e novas 
perspectivas. Brasília: Líber Livro, 2005. p. 131. 
209  Sobre o saldo da modernidade, ver SANTOS. Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o  
desperdício da experiência. V.1. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p. 45 a 117. 
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pautas de maior complexidade210. Sua origem está no giro hermenêutico da ontologia iniciada 

por Gadamer e seguida por Apel e Habermas, na qual a arbitrária razão universal cede lugar à 

democrática razão comunicativa que, para não se tornar elitista e antidemocrática, deve 

sempre retornar ao senso comum, em um verdadeiro feedback qualitativo, buscando dar conta 

da complementaridade entre discursos distintos, superando dicotomias, metanarrativas e 

posturas auto-referentes. 

Trata-se de um pragmatismo utópico, tentando chamar a atenção para o que ainda não 

existe e tentando alcançá-lo através da re-combinação do que já existe, agindo assim para que 

o poder de convicção dos argumentos apresentados legitime propostas discursivamente, 

recusando dois postulados centrais da modernidade: a atemporalidade das verdades científicas 

- para a qual todo conhecimento novo é moderno, pois científico – e a distinção absoluta entre 

aparência e realidade, para a qual todo conhecimento não científico é conhecimento vulgar, 

pois de menor qualidade. Solicita, dessa forma, um novo sujeito que repense seu presente 

papel, dispensando seus pré-conceitos e reformulando sua pré-compreensão.  

Foi na marginalidade, que a modernidade relegou ao senso comum, que a Retórica 

sobreviveu, evoluiu e agora é chamada a dar sua contribuição. Evidente que é chamada à baila 

para uma construção de fôlego e um tanto quanto utópica, contudo necessária e coerente com 

seu tempo. 

 

4.3.2. Antecipação Terapêutica do Parto e a mudança no rumo do debate jurídico 

nacional: da lide constitucional ao monólogo cível 

Até a apreciação da ADPF n° 54, as teses contrárias acerca da personalidade jurídica 

debatiam-se em torno do conflito entre os direitos fundamentais da vida do nascituro e da 

                                                
210 Sobre a tese da hermenêutica diatópica, ver SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-
moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2003. pp. 121 a 161. 
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dignidade da pessoa humana de sua genitora, indo agora em outra direção por força de uma 

nova figura lingüística, denominada de “antecipação terapêutica do parto”211.  

Importante investigarmos a força persuasiva deste termo no discurso textual da liminar 

sob análise, buscando suas fontes na tradição do debate bioético e biojurídico em nosso país 

com o objetivo de tornar claro, com o auxílio da retórica, como o direito surge no âmbito 

discursivo dos Tribunais, advogando um ceticismo que, negando a possibilidade de 

conhecimento preciso do mundo, serve de elemento imunizador contra a intolerância das 

partes e o dogmatismo radical do direito moderno212. 

 

4.4. Argumentos judiciais: desvelando retoricamente seu núcleo persuasivo 

 Na análise dos argumentos judiciais que viabilizam a respectiva decisão, devemos 

identificar e esclarecer os aspectos metodológicos da desconstrução, observando que o 

método apresenta-se como sendo uma ferramenta interpretativa construída pela metodologia; 

esta, compreendida como ciência, não pode lançar um olhar crítico sobre si mesma, nem 

mesmo sobre a influência que exerce sobre a prática interpretativa, utilizando as ferramentas 

que a própria metodologia produz, nem sobre os efeitos sociais da aplicação dali resultante. 

 Sendo assim, a Metódica, compreendida como âmbito reflexivo, poderá exercer essa 

tarefa crítico-avaliativa da qualidade dessas duas práticas (metodologia e método). Notemos 

que, sendo crítica da modernidade, esta metódica implicará numa postura desconstrutivista, 

tanto da metodologia como dos métodos modernos. Tal postura por ser cética quanto às 

                                                
211  Sobre o debate tradicional, ver FALCÃO, Pablo R. de L. Crítica às principais teorias da personalidade 
jurídica. Disponível no PPGD/UFPE, Especialização em Direito Civil e Empresarial. Recife: UFPE/2004. 
212  Sobre a ética retórica da tolerância, ver ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da 
dogmática jurídica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 345 a 350. 
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pretensões de verdade e certeza, ordenação e universalização da modernidade, fará uso dos 

saberes por ela marginalizados, em especial da retórica213. 

 

4.4.1. Aspectos metodológicos da primeira desconstrução 

 O gênero aqui abordado será o forense214, no qual a discussão está centrada em 

acontecimentos ocorridos no passado, pretendendo o(s) interlocutor(es) persuadir(em) 

terceiros, ouvintes ou leitores, de que sua leitura acerca de tais fatos passados é uma 

explicação mais “verdadeira” do que outras. 

 Identificado o gênero, o texto será submetido ao cânone retórico da invenção na busca 

de suas três formas argumentativas ou tipos: Ethos, fundamentada na credibilidade do autor; 

Pathos, apelando para a emoção do ouvinte/leitor; e Logos, acerca do funcionamento dos 

argumentos lógicos no discurso persuasivo215. 

O objetivo é o de expor o sentido pragmático da “verdade” buscada e ocultada pelo 

jurista, pontuando que sua racionalidade apenas pode ser conquistada no tratamento dialógico 

de alternativas que se impõe retoricamente pela força persuasiva que se dinamiza no discurso 

forense (espécie de “discurso-contra”216), visto que toda referência que se tem antes da 

decisão são fatos juridicamente relevantes e textos juridicamente influentes, surgindo a norma 

no presente, contrariando todas as pretensões modernas217. 

                                                
213 O núcleo de retórica do PPGD/UFPE, sob a coordenação dos Professores Doutores, João Maurício Adeodato, 
Torquato Castro Jr., Alexandre da Maia, dentre outros, vem desenvolvendo pesquisas junto aos seus orientandos 
no intuito de estruturar tal metódica. Para maiores detalhes verificar a produção acadêmica no Anuário do 
PPGD/UFPE (artigos dos docentes) e na Revista Idéia Nova (artigos dos discentes). 
214  Sobre os gêneros do discurso, ver REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. p. 44 a 47. 
215  Sobre os tipos argumentativos, ver REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. p. 47 a 49. 
216 Sobre discursos com e contra, ver FERRAZ JÚNIOR. Tércio Sampaio. Direito, retórica e comunicação: 
subsídios para uma pragmática do discurso jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 92 a 103. 
217  Sobre os aspectos temporais no direito, ver OST, François. O tempo do direito. São Paulo: Edusc, 2005. 
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 Assim, todo direito é fruto de convenção. Seu conteúdo, em decorrência, é sempre 

relativo às convenções sociais que tremulam em razão dos ventos das mudanças operadas, 

social e historicamente. Entre elas, a Retórica propõe uma racionalidade discursiva, 

intermediária entre as pretensões racionais teóricas e práticas, construindo acessos, evitando 

barreiras218. 

A desconstrução argumentativa aqui proposta terá por objeto dois textos: o primeiro 

será a liminar da lavra do Ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que permitia a “antecipação 

terapêutica do parto” diante do diagnóstico positivo de anomalia fetal de natureza grave 

(meroencefalia); o segundo, o parecer n. 3358/CF/2004, assinado pelo Procurador Geral da 

República à época, Cláudio Fonteles, pugnando pelo indeferimento do pedido constante na 

ADPF n. 54/2004. 

 

4.4.2. Liminar sob análise retórica 

 Uma análise preliminar se impõe diante de uma postura de leitura retórica de textos; 

assim formulamos alguns questionamentos e tentaremos respondê-los antes de enfrentarmos 

nosso objeto de pesquisa: 

a) Quem fala?  

O ministro, intérprete/aplicador, e a parte autora. Surge a primeira perplexidade: como 

o gênero abordado é o forense, espera-se logo uma tríade, duas partes com argumentos 

antitéticos entre si buscando persuadir um terceiro, o membro do judiciário, da força de seus 

argumentos, postos discursivamente. E o sujeito de direito, objeto da lide, o concepto? Foi 

excluído do diálogo. Sem o reconhecimento do outro, não há diálogo, mas monólogo, forma 

                                                
218  Sobre este ponto, ver GAIANO FILHO, Itamar. Positivismo e retórica: uma visão de complementaridade 
entre o positivismo jurídico de Hans Kelsen e a nova retórica de Chaïm Perelman. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2004. p. 111 a 114. 
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autoritária tipicamente moderna, posto que partidária do topos moderno do desnivelamento do 

discurso: senso esclarecido versus senso comum, aqui revestido da forma de direito da pessoa 

natural versus desconsideração de direitos do sujeito de direito/nascituro quando acometido 

pela anencefalia (meroencefalia), possibilitada apenas pelo reconhecimento do conceito 

criado e apresentado pela parte autora: “antecipação terapêutica do parto”. 

b) Quando se fala? 

Na contemporaneidade, justamente quando todo discurso autoritário e auto-referente 

tende a ser visto como desacreditado e enfrenta uma séria dificuldade em angariar socialmente 

eficácia e legitimação. Tal aspecto amplia sua necessidade de observação no gênero forense, 

visto que até os positivistas clássicos já denunciavam que a validade necessita de um mínimo 

de eficácia para existir219. 

c) Contra o que e/ou contra quem? 

Contra discursos autoritários e contra formas inviáveis de vida, diz a parte autora e 

concorda o intérprete. Contudo, põe em seu lugar outra metanarrativa ou visão de mundo 

pretensamente universal, chamada de “antecipação terapêutica de parto”, que impõe uma nova 

dicotomia – vida viável versus vida inviável – e reveste a antiga – senso esclarecido versus 

senso comum – de nova roupagem – discurso biomédico versus discurso teológico –, 

impedindo o diálogo democrático pelo qual clama seu próprio momento histórico e social. 

d) Por quê? 

Porque pretende persuadir o intérprete do valor de seus argumentos. Contudo, como 

visto anteriormente, a contemporaneidade espera que tal valor seja alcançado no diálogo 

democrático, o que não ocorre aqui, como visto no item supra. 

 

                                                
219  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4ª ed. São Paulo: Rt, 2006. 
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e) Como se manifesta? 

Como um eu intermediário, posicionado entre o eu da audácia pessoal (inventio) e o eu 

de um pensamento universal (episteme). Sua estratégia retórica é a de tornar oculto o primeiro 

eu para exaltar o valor do segundo, aumentando o potencial persuasivo de seus argumentos 

(topos moderno da neutralidade do intérprete/aplicador). 

Tudo isso não seria possível sem um acordo prévio em torno da legitimidade 

discursiva do conceito da “Antecipação Terapêutica do Parto ou ATP”. Sem ela, não haveria 

mudança de rumo na análise temática e o choque de princípios fundamentais necessariamente 

exigiria a tríade judicial, e a parte desconsiderada aqui – o concepto – teria direito a apresentar 

seus contra-argumentos.220 

Dito isso, passemos à análise do texto que compõe nosso objeto de análise. 

 

4.4.3. Cerne argumentativo da Liminar: a retórica da condicionalidade vital 

 Finda a introdução acerca dos aspectos processuais da Argüição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental – ADPF n° 54 e das considerações acerca do Habeas Corpus em 

defesa de nascituro portador de anencefalia, desinteressantes para nossa pesquisa, o Ministro 

Marco Aurélio Mello apresenta os argumentos de sua liminar221. 

 Observamos que o relator inicia sua série persuasiva utilizando-se de tipos que apelam 

para a sensibilidade do leitor (elemento pathos), guiando-o no sentido de sua tese, em dois 

momentos principais. 

                                                
220  Isso não legitima, de per si, o discurso contrário à antecipação terapêutica do parto, que padece dos mesmos 
males deste, apenas desenvolvendo seu discurso em sentido inverso. A análise do parecer do Procurador Geral 
da República, Cláudio Fonteles, de 18 de agosto de 2004, está sendo submetida à mesma análise como parte da 
confecção de nossa dissertação de Mestrado, fortalecendo tais impressões. Ver quarto capítulo, do item 4.4.4 ao 
4.4.6. 
221  Íntegra da liminar em Anexo I. p. 143 a 147. 
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 No primeiro, o relator busca sensibilizar o leitor diante da narrativa do desfecho feliz 

de uma gestação na qual o feto não possui deformidades fetais graves como a anencefalia 

(meroencefalia) (elemento pathos): 

O determinismo biológico faz com que a mulher seja a portadora de uma nova vida, 

sobressaindo o sentimento maternal. São nove meses de acompanhamento, minuto 

a minuto, de avanços, predominando o amor. A alteração física, estética, é 

suplantada pela alegria de ter em seu interior a sublime gestação. As percepções se 

aguçam, elevando a sensibilidade. Este o quadro de uma gestação normal, que 

direciona a desfecho feliz, ao nascimento da criança. (anexo, p. 5). 

 A expressão “determinismo biológico” busca incutir no leitor a idéia de passividade da 

gestante em relação ao período gestacional, contudo omite a questão relativa à livre iniciativa 

diante da escolha de engravidar ou não. Trata-se de uma estratégia retórica, uma vez que, se o 

autor busca no exórdio222 tornar seu auditório dócil e receptivo a seu método, ele trata de 

tornar imperceptíveis os elementos subjetivos (escolha livre) exaltando sempre seus 

elementos objetivos (determinismo biológico). 

 A alusão aos aspectos temporal (são nove meses de acompanhamento) e emocional 

(predominando o amor) de uma gestação sem anomalias tem o intuito de valorar esses 

aspectos de forma positiva. Note-se que, em um discurso, contra-argumentos poderiam 

problematizar a questão, tais como: nem toda gestação sem anomalia tem seu término com o 

nascimento e, em um país periférico, grande número de gestações são não planejadas, 

tornando o aspecto afetivo ausente em certo número de quadros de desenvolvimento fetal. A 

força desses elementos está centrada na impossibilidade do diálogo, ou seja, na ausência de 

contra-argumentos, encontrando aqui sua força persuasiva. 

                                                
222 Diz respeito ao início do discurso, tendo a função de tornar o auditório dócil, atento e benevolente às teses e 
aos argumentos do orador in: REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 55. 
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 Em seguida, muda o teor retórico, posicionando o auditório223 diante de um quadro 

gestacional em que a anencefalia (meroencefalia) foi diagnosticada, advogando o uso da 

biotecnologia interventiva no sentido de pôr fim ao que chama de “sentimentos mórbidos”. 

(elemento Pathos): 

Pois bem, a natureza, entrementes, reserva surpresas, às vezes desagradáveis. 

Diante de uma deformação irreversível do feto, há de se lançar mão dos avanços 

médicos tecnológicos, postos à disposição da humanidade não para simples 

inserção, no dia-a-dia, de sentimentos mórbidos, mas, justamente, para fazê-los 

cessar. (anexo, p. 5). 

 Como o auditório já construiu uma imagem ideal da gestação, valorando-a 

positivamente, a exposição de sua antítese224 tende a ser inversamente valorada. Assim, o 

autor busca legitimar seu argumento intervencionista (há de se lançar mão dos avanços 

médicos tecnológicos) diante de sentimentos negativos (sentimentos mórbidos) que introduz 

com o padrão valorativo dicotômico: predomínio do amor versus sentimentos mórbidos. 

Sendo os argumentos sempre relativos, o padrão valorativo reduz a complexidade e permite a 

decisão. Em um discurso, contudo, ele seria facilmente contraditado pelo tropos da 

controvérsia225, o que não pode ocorrer em um monólogo, e isso o torna eficaz quanto ao seu 

poder persuasivo. 

 A segunda parte do texto busca fornecer à forma argumentativa Pathos elementos 

lógicos na forma de percentuais estatísticos dotados, segundo o autor, de uma certeza 

absoluta: 

No caso da anencefalia, a ciência médica atua com margem de certeza igual a 

100%. Dados merecedores da maior confiança evidenciam que fetos anencefálicos 

morrem no período intra-uterino em mais de 50% dos casos. Quando se chega ao 
                                                
223  Auditório é o destinatário do discurso, podendo ser uma multidão, um grupo ou um indivíduo. 
224 Antítese é a figura que ressalta uma contradição colocando-a no interior de uma repetição. 
225 Faz parte do catálogo de tropoi da abstenção de Agripa, apresentados em ADEODATO, João Maurício. Ética 
e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 327 a 331. 



 122

final da gestação, a sobrevida é diminuta, não ultrapassando período que possa ser 

tido como razoável, sendo nenhuma a chance de afastarem-se, na sobrevida, os 

efeitos da deficiência. (anexo, p. 5). 

 A referência à certeza em padrões estatístico-matemáticos é uma postura clássica da 

modernidade, sendo uma tendência em matéria de utilização das teorias da argumentação 

contemporâneas226, trazendo consigo o problema da pretensão de verdade enquanto petição de 

princípio. Tal postura pretende pacificar o discurso teórico e vemos nela uma parcela de 

eficácia e legitimidade. Contudo, em termos de discurso prático geral, as dificuldades tendem 

a ser ampliadas. Advogar verdades é atitude vista como autoritária em contextos plurais. 

Assim vemos amplificados na crise de eficácia/legitimidade das decisões judiciais aspectos 

que não deveriam passar sem a devida apreciação do relator enquanto jurista. 

 O argumento utilitarista da viabilidade (a sobrevida é diminuta) é tipicamente 

quantitativo e estranho quando se busca é uma maior qualidade da decisão jurídica capaz de 

ampliar seu potencial de eficácia/legitimidade em democracias constitucionais como a nossa.  

Como não há diálogo, não se problematiza a questão de que há vida extra-uterina em 

casos de anomalias fetais graves, mesmo em se tratando da meroencefalia, como bem 

apresenta o relator no texto da liminar (quando se chega ao final da gestação) e de que nesses 

casos, deve-se enfrentar a existência da personalidade jurídica da pessoa natural, sem olvidar 

a tutela do rol de direitos do qual é detentor o sujeito de direito durante a fase gestacional. 

Mais uma vez, a impossibilidade do diálogo e a recepção passiva do relator quanto aos 

argumentos apresentados pela parte autora é que tornam possível a eficácia persuasiva desse 

argumento. 

                                                
226 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Considerações hermenêuticas acerca do habeas corpus 82.424: o 
novo crime de racismo in: Anais do COGNO - I Congresso Brasileiro de filosofia e Teoria Geral do Direito. 
Recife, 2005. O texto foi trabalhado n PPGD/UFPE no primeiro semestre de 2006, apontando para o crescente 
índice do uso de dados estatísticos como prova definidora do sentido da decisão judicial e formulando uma 
crítica por meio da aplicação da regra de ponderação de Robert Alexy (no prelo). 
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 Na terceira parte do texto, notamos a utilização de argumentos que se sustentam na 

credibilidade do próprio autor (elemento Ethos): 

Então, manter-se a gestação resulta em impor à mulher, à respectiva família, danos 

à integridade moral e psicológica, além dos riscos físicos reconhecidos no âmbito 

da medicina. (anexo, p. 5). 

 Notem-se a inexistência do discurso (impor à mulher) e a chamada à baila de direitos 

fundamentais aqui exclusivos, visto que não-contraditados, a tutelar danos (à integridade 

moral e psicológica). Como demonstrado anteriormente, a discussão clássica era acerca do 

choque de princípios (direito à vida versus dignidade humana), impossibilitada pela aceitação 

por parte do relator da legitimidade do conceito construído e apresentado pela parte autora 

(antecipação terapêutica do parto). 

 A referência aos riscos físicos busca esteio na credibilidade do discurso biomédico 

(além dos riscos físicos reconhecidos no âmbito da medicina). Contudo, não há referência 

alguma à fonte, nem mesmo à contraposição aos riscos inerentes às gestações não acometidas 

por anomalias fetais graves, o que amplia sobremaneira o potencial persuasivo desses 

argumentos. 

 Aqui temos a referência aos argumentos da própria petição inicial que veio a motivar 

sua apreciação (elemento Ethos): 

Como registrado na inicial, a gestante convive diuturnamente com a triste realidade 

e a lembrança ininterrupta do feto, dentro de si, que nunca poderá se tornar um ser 

vivo. (anexo, p. 5). 

 O argumento da inicial é recepcionado e alçado à categoria de universal. Sem contra- 

argumentos que possam problematizá-lo, ele ganha uma grande força persuasiva. Entretanto, 

não passa de um argumento que poderia ser contraditado com a existência de um único caso 

em que a anomalia fetal não implica um sentimento negativo, como é valorado no texto (triste 
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realidade). Outro aspecto polêmico é a negação da qualidade de ser vivo ao feto, pois, se não 

estivesse vivo, seria objeto de repúdio orgânico através dos padrões de defesa imunológica da 

própria gestante, o que não ocorre. Impossibilitados de serem usados como contra-

argumentos, favorecem e fortalecem o potencial argumentativo oriundo do discurso sob 

análise. 

 Finda o relator seu texto com a tese da atipicidade jurídico-penal do aborto 

(abortamento) no caso em tela (elemento Ethos): 

Se assim é - e ninguém ousa contestar -, trata-se de situação concreta que foge à 

glosa própria ao aborto - que conflita com a dignidade humana, a legalidade, a 

liberdade e a autonomia de vontade. (anexo, p. 5). 

 Um argumento de autoridade/petição de princípio aparece no texto (ninguém ousa 

contestar) e, logo em seguida, há uma pretensão de verdade (se assim é), estendida por uma 

valoração amparada em catálogos de topoi caros à contemporaneidade (que conflita com a 

dignidade humana, a legalidade, a liberdade e a autonomia da vontade), completando o 

raciocínio dedutivo, possível através do silogismo que cunhou o conceito da antecipação 

terapêutica do parto. 

Interessante notarmos que, no fim do texto, o interprete/aplicador lembra o princípio 

da autonomia da vontade, ou seja, o mesmo princípio que utilizamos para problematizar a 

escolha da mulher pela gestação diante do seu determinismo biológico. Nossa intenção era a 

de demonstrar que o argumento apresentado (determinismo biológico) passa a gerir a situação 

apenas após a influência da autonomia da vontade que dirige a escolha no sentido da gravidez, 

que é, em si, uma atividade de risco, seja ou não acometida de deformidade fetal grave. 

 Fica assim demonstrado como a Retórica pode contribuir para uma ampliação da 

participação do judiciário em seu papel maior: decidir lides após a confrontação de 
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argumentos antitéticos. Seja positiva ou negativamente, toda ação que visa influenciar um 

auditório está em paragens retóricas. 

A qualidade da decisão a ser aferida pelo contexto social, na qualidade de herdeiro de 

seus efeitos, será sempre proporcional à demonstração de interesse e cuidado a que foi 

submetida pelo julgador. Essa sua característica pragmática não deve ser olvidada por 

posturas formais nos moldes das utilizadas pelo positivismo clássico, sob pena de gerar 

instabilidade social e risco à segurança jurídica. 

 Mas visões de mundo não são invenções a priori, elas são releituras de discursos, orais 

e/ou escritos: os primeiros, frutos de seus autores; os segundos, de seus intérpretes. Quais são 

eles em relação à liminar em foco? Encontrá-los e submetê-los ao método retórico será objeto 

de outras investigações227. 

 

4.4.4. Aspectos metodológicos da segunda desconstrução 

 O parecer n. 3358/CF de 18 de agosto de 2004, emitido pelo Procurador Geral da 

República, Cláudio Fonteles, segue o debate tradicional acerca da temática, ao advogar o 

indeferimento do pleito da ADPF n. 54/2004, sustentando sua pretensão em duas teses 

expostas na ementa do referido texto: 

 a) O pleito não autoriza o recurso à interpretação conforme a Constituição; 

 b) Nos casos da anomalia em tela, há primazia jurídica do direito à vida do nascituro. 

                                                
227 Este é o objeto de nossa série de exercícios investigativos denominados de análise retórica. O primeiro deles 
encontra-se no prelo e será publicado pela Escola Ruy Antunes/OAB/PE no segundo semestre de 2007; os dois 
próximos tratarão dos pensamentos de Débora Diniz e Luis Carlos Lodi, maiores expoentes das retóricas da 
condicionalidade e da incondicionalidade vital no contexto do debate brasileiro, encontrando-se em fase de 
finalização. 
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 Interessa-nos verificar os tipos argumentativos utilizados pelo autor, sua força 

persuasiva e a espécie de raciocínio (silogístico e/ou entimemático) quanto à situação jurídica 

do concepto (b). 

 

4.4.5. Parecer sob análise retórica 

a) Quem fala?  

O Procurador, pela parte ré (nascituro), e a parte autora, como fornecedora de 

argumentos a serem contraditados. O texto sendo endereçado para apreciação judicial atende a 

tríade dialógica requisitada pelo gênero forense, o que o torna, neste aspecto, mais 

democrático do que o texto da liminar supra-analisada que negou prévia e totalmente o direito 

à vida ao concepto portador da anomalia fetal de natureza grave (meroencefalia). 

Contudo, o texto é construído também de forma auto-referente, fazendo menção 

apenas ao conhecimento do próprio autor, bem como de teóricos do direito que sustentam sua 

pretensão, sem trazer à tona conhecimentos de outras fontes geradoras de saber, seja de senso 

esclarecido, seja de senso comum, o que, analogamente a seu antecessor, o torna igualmente 

partidário do topos moderno do desnivelamento do discurso, colocando-se como o único 

discurso possível. 

b) Quando se fala? 

Na contemporaneidade, em que se deve atentar para a dupla crise aqui advogada. 

Nesse contexto, dominado pela pluralidade e pela democracia, discursos anacrônicos, 

descompassados com os avanços em outras áreas produtoras de saber e autoritários, cegos aos 

anseios das pautas axiológicas em debate no campo social, são contestados quanto à sua 

eficácia e legitimidade. 
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c) Contra o que e/ou contra quem? 

Contra um discurso que busca através da via recursal levar o juiz constitucional a ir 

além de sua competência de verificação da interpretação conforme ou não a Constituição. 

Este, recepcionando e não problematizando a tese da “incondicionalidade vital”, desconsidera 

construções legislativas que deveria respeitar. 

d) Por quê? 

Porque pretende persuadir o intérprete do valor de seus argumentos. Assim, advoga o 

retorno à arena tradicional de choque entre direitos fundamentais, re-introduzindo o nascituro 

enquanto sujeito de direito no debate.  Porém, como sua antítese, busca atingir esse fim 

isoladamente, sem apresentar nenhum conhecimento além do seu, angariado em seu campo de 

saber e impedindo o salutar diálogo que o aproximaria dos avanços em outras áreas (senso 

esclarecido) e das pautas valorativas em voga em seu meio social (senso comum). 

e) Como se manifesta? 

Igualmente a seu antecessor, como um eu intermediário posicionado entre o eu da 

audácia pessoal (inventio) e o eu de um pensamento universal (episteme). Sua estratégia 

retórica busca tornar oculto o primeiro eu para exaltar o valor do segundo (mito moderno da 

neutralidade do intérprete/aplicador), aumentando o potencial persuasivo de seus argumentos, 

sendo partidário do topos moderno da contemplação versus ação, em que o observador e o 

objeto vivem em mundos distintos. 

 

4.4.6. Cerne argumentativo do Parecer: a retórica da incondicionalidade vital 

O procurador inicia seu texto acerca da impertinência da peça recursal, o que não nos 

interessa nesta investigação. Passemos, então, à segunda etapa de seu parecer em que se alega, 

de forma oposta à liminar, a primazia jurídica do direito à vida no caso em tela. 
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A prelação se inicia com referência ao direito positivo pátrio e o procurador advoga, 

sem apontar aparo na doutrina, a existência de um rol hierárquico dos direitos fundamentais: 

“Portanto o direito à vida é posto como marco primeiro, no espaço dos direitos fundamentais” 

(p. 6, índice 31). Em contra-argumentação, a parte autora poderia apresentar teóricos que 

discordam da existência desse escalonamento, o que reduziria o poder persuasivo deste. Sem 

essa problematização, seu objetivo é alcançado. 

Ao argumento da parte autora de “impossibilidade de vida extra-uterina” para 

sustentar a “interrupção gestacional”, contrapõe a existência de um “normal processo de 

gestação” (p. 6, índice 33) e de um “normal desenvolvimento físico do feto” (p. 6, índice 34). 

Esse tipo de construção visa criar um ambiente favorável à argumentação nos moldes do 

utilizado na liminar retroanalisada228, na qual a síntese por ele construída, revestida da idéia 

de normalidade, serve como critério valorativo para aceitação de seus argumentos e 

desconsideração dos contra-argumentos a eles referentes. 

 Ora, como a expressão lingüística “normal” é vista como um topos comumente 

empregado como padrão de referência privilegiado nos processos de escolha, o argumento 

ganha em poder persuasivo. Aquilo a que se deve atentar aqui é que isso é um estilo 

discursivo, portanto formal, passível de receber qualquer conteúdo e, mesmo assim, 

alcançando resultado similar, como aconteceu na liminar anteriormente investigada. 

A parte autora poderia questionar acerca do sentido de normalidade aqui empregado. 

Não quanto à gestação, já que o período gestacional, quanto à sua temporalidade, com ou sem 

a anomalia, pode gerar igualmente óbito intra-uterino, parto prematuro ou tempestivo; mas 

quanto a o desenvolvimento do feto ser classificado como normal, cabe a crítica, pois 

empiricamente constatamos que há defeito no fechamento do tubo neural. Como então 

conciliar “defeito” com “normalidade”? A não percepção dessas possíveis críticas ou seu 

                                                
228 Ver p. 104 e 105. 
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ocultamento contribuem para a desconfiança quanto ao esforço empregado na 

interpretação/decisão diante de tão complexa pauta, o que mina seu potencial de 

eficácia/legitimidade sociais.  

 Segue-se de referências normativas que tratam do reconhecimento jurídico da vida 

humana desde a concepção: 

“Ora, o artigo 2º de nosso Código Civil, justo por não obscurecer esta realidade da 

vida que se forma no ventre materno, é textual, in verbis: A personalidade civil da 

pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, 

os direitos do nascituro”; 

“ O artigo 4.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é, igualmente 

textual, in verbis:  Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Este direito 

estará protegido pela lei, no geral, a partir do momento da concepção”; 

“A Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 1º, reconhece o direito 

intrínseco à vida que tem todo ser humano concebido. O Preâmbulo desta 

Convenção é claro, in verbis: “a criança, por falta da maturidade física e mental, 

necessita de proteção e cuidado especiais, aí incluída a proteção legal, tanto antes 

como depois do nascimento”. 

 Notemos que há referência normativa unívoca quanto ao critério utilizado para se 

diagnosticar o início da tutela judicial do produto humano concebido, o da concepção. Trata-

se de um argumento mais difícil de ser refutado pela parte adversa devido a seu amparo 

normativo, o que põe em questão as teorias natalistas, que apenas reconhecem o direito à vida 

após o nascimento, e as da personalidade constitucional, que utilizam o critério da nidação. 

Contudo, trazendo à arena discursiva contribuições do paradigma da complexidade, 

poderíamos contra-argumentar, pois matematizar o processo vital humano é advogar a sua 

aparição súbita, o que a torna distanciada de qualquer fenômeno natural investigado, 
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diminuindo seu potencial persuasivo, o que se mostra, nesse momento do discurso oficial, 

impossível.  

Segue-se a utilização do tipo argumentativo Ethos: “O bebê anencéfalo, por certo 

nascerá” (p. 6, item 41). A referência à certeza é tipicamente moderna, sendo bastante 

contestada nos dias atuais, pois, como visto, nascituros, portadores ou não da anomalia, 

podem chegar a óbito intra-útero. Na mesma esteira, “Pode viver segundos, minutos, horas, 

dias, e até meses. Isto é inquestionável!” (p. 6, item 42). O termo “inquestionável” é sempre 

precário quando utilizado em discursos probatórios, pois apenas um caso empírico pode 

desconfirmar a assertiva. O número de óbitos intra-uterinos nos casos de meroencefalia 

poderiam ser apresentados na forma de contra-argumentos com esse objetivo, diminuindo o 

poder persuasivo daquele argumento. Apesar da referência à sobrevida extra-uterina, não são 

acostados quaisquer exemplos que possam sustentar a afirmação, gerando um ponto fraco a 

ser atacado pela contra-argumentação. Dados de sobrevida meroencefálica são comuns na 

literatura especializada, o que diagnostica pouco esforço na construção da peça aqui 

analisada. 

Temos agora um questionamento - “a compreensão jurídica do direito à vida legitima 

a morte, dado o curto espaço de tempo da existência humana?” (p. 6, item 43) - seguida de 

sua negativa - “Por certo que não!” (p. 6, item 44) - e deu respectivo fundamento - “ Se o 

tratamento normativo do tema... protege a vida, desde a concepção, por certo é inferência 

lógica, inafastável, que o direito à vida não se pode medir pelo tempo, seja ele qual for, de 

uma sobrevida visível” (p. 6, item 45) -, concluindo que “o direito à vida é atemporal, vale 

dizer, não se avalia pelo tempo de duração da existência humana” (p. 6, item 46). 

 O raciocínio é silogístico? Veremos. A norma fala em proteção de direitos desde a 

concepção, tanto no âmbito interno de nosso ordenamento jurídico quanto em seu âmbito 

externo. Dessa forma, ocupando ela a premissa maior, teremos na premissa menor o fato - 
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meroencefalia do nascituro - seguindo-se da conclusão - o feto meroencefálico foi concebido, 

logo tem direito à vida. Resposta positiva, o raciocínio é silogístico quanto ao direito à vida. 

Resta-nos indagar sobre a espécie de raciocínio quanto ao argumento de sua atemporalidade. 

Note-se o uso do silogismo para desconstruir a pretensão persuasiva do entimema, 

amparando-se na força dos raciocínios lógicos entre os juristas. 

O Procurador afirma que o diagnóstico da concepção, amparado normativamente, 

impede, por “inferência lógica”, a impossibilidade de sua medição pelo tempo. Vejamos o 

argumento da parte autora. Premissa maior: proteção do direito à vida desde a concepção, 

apenas para gestações com perspectiva de sobrevida em longo espaço de tempo; premissa 

menor: meroencefalia do nascituro; conclusão: o feto meroencefálico não tem perspectiva de 

sobrevida em longo espaço de tempo, logo não tem direito à vida. Verificamos aqui um 

acréscimo ao texto normativo (apenas para gestações com perspectiva de sobrevida em longo 

espaço de tempo) que, se aceito, extrapola a competência do controle de constitucionalidade 

pois não verifica a interpretação conforme ou contra a Costituição, mas cria uma solução 

normativa inexistente para solucionar a lide, usurpando competência legislativa. O silogismo 

verificado parece servir, aqui, a esse fim. 

Finda a série argumentativa para reconhecer o direito à vida do feto acometido pela 

anomalia em tela desde a concepção, passa o procurador a contraditar o segundo argumento 

da parte autora, questionando: “a dor temporal da gestante é causa bastante a obscurecer, e 

então relativizar, a compreensão jurídica do direito à vida?” (p. 7, item 48) e respondendo: 

Estou em que não! (p. 7, item 49). 

Para tanto, traz para seu discurso um dado empírico, tratando-o como sendo de 

conhecimento geral, mas não cita a fonte, sustentando genericamente que “não são todas as 

gestantes que, por sua dor, almejam livrar-se do ser humano, que existe em seus ventres 

maternos” (p. 7, item 50). Segue-se: “Há, outras também, gestantes, que, se experimentam a 
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dor, superam-na e, acolhendo a vida presente em seu ser, deixam-na viver, pelo tempo 

possível” (p. 7, item 51). Como apontamos alhures, para cada afirmação pretendente à 

universalização, um dado empírico apenas é suficiente para pô-la em dúvida. Assim vem 

sendo atacado todo discurso moderno auto-referente na contemporaneidade, mesmo por 

discursos análogos, como veremos a seguir. 

Dito isso, o argumento seguinte (Logos), referente ao emprego do princípio da 

proporcionalidade, ganha em persuasão: “ a temporalidade do direito à vida [...] sobrepuja [...] 

o direito de a gestante não sentir a dor, posto que a dor não será partilhada por todas as 

gestantes, ao passo que todos os fetos anencéfalos terão suprimidas suas vidas” (p. 7, item 52) 

Esse raciocínio lógico é facilmente constatado e, por isso mesmo, tem grande potencial em 

angariar adeptos por possuir grande força persuasiva. Entretanto, em um contexto 

democrático, ele não angaria unanimidade, o que o torna apenas um entre tantos outros 

argumentos, todos buscando legitimar-se na captação de partidários dentro da arena discursiva 

em que é empregado, o que re-equilibra os potenciais persuasivos e amplia a complexidade de 

sua solução. 

 Observamos, em seguida, o uso do tipo argumentativo Pathos quando da afirmação 

categórica: “O feto no estado intra-uterino é ser humano, não é coisa!” (p. 7, item 54). Essa 

comparação possui grande força persuasiva em um contexto de colisão de princípios 

fundamentais, pois é empiricamente diagnosticado que damos mais valor aos seres vivos do 

que às coisas. Esse ponto do discurso argumentativo gera dificuldade em ser contra- 

argumentado dentro do paradigma da simplicidade, o que ressalta seus limites. 

 O texto segue com outra referência ao artigo 3º, inciso I da Constituição Federal, 

versando sobre temática transversal (doação de órgãos/sociedade solidária) a esta 

investigação, por isso encerramos sua análise nesse ponto e concluímos com as impressões 

abaixo. 
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4.6. Lides biotecnológicas e direito: pela observância do princípio jurídico da precaução 

Uma boa contribuição pode ser captada do âmbito do direito ambiental, no qual se faz 

uso do “princípio da precaução”229, ou seja, o estabelecimento de vedação a ações 

interventivas no meio ambiente, salvo com fortes indícios de que as alterações provocadas 

não causarão reações adversas, pois “sua importância está diretamente relacionada ao fato de 

que, se ocorrido o dano ambiental, a sua reconstituição é praticamente impossível”230, o que 

nos parece próximo às questões de uso da biotecnologia interventiva nas fases iniciais da vida 

humana. 

Esse princípio não se opõe ao “princípio biomédico da natureza e alcance dos riscos e 

benefícios”231, no qual a justificação da pesquisa e dos procedimentos se baseia em uma 

avaliação favorável da relação risco/benefício, ou seja, a possibilidade de que ocorra algum 

dano aos sujeitos envolvidos, aos familiares e à sociedade, o que cabe também em relação à 

matéria em tela. 

Concluindo, a biotecnologia interventiva fornece pautas jurídicas contemporâneas com 

elevado grau de complexidade, levando as bases modernas do Direito aos seus limites de 

eficácia e legitimidade. Em um espaço peculiar de embate entre paradigmas, urge uma postura 

de consciência de fragilidades e incompletudes gnosiológicas, complementada por um 

trabalho mais profundo e detalhado do conhecimento que já produzimos para repensar tal 

saber em contato com os fragmentos do conhecimento que estamos a produzir, postura 

ausente na apreciação da liminar retroanalisada. Pontuamos que nossa corte constitucional 

deverá analisar o mérito desta questão tormentosa partindo do pressuposto que o debate está 

                                                
229  Proposto formalmente na Conferência Rio 92, significa que se trata da garantia contra os riscos potenciais 
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. GOLDIM, José Roberto. 
O princípio da precaução. Disponível em:  <http://www.ufrgs.br/bioetica/precau.htm>. Acesso em: 
14/10/2006. 
230  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 203. 
231  DRANE, James. Bioética, medicina e tecnologia: desafios éticos na fronteira do conhecimento humano. São 
Paulo: Edições Loyola, 2005. p. 246 e 247. 
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em sua fase final, mas este breve estudo aponta em sentido oposto, mesmo que ainda não o 

iniciando com a profundidade e a problematização por ele exigidas. 

Nesse ambiente, em conformidade com Santos, todo repensar impõe um des-pensar232, 

gerando vertigens e inquietações naturais em toda mudança de atitude, todavia profundamente 

férteis para um conhecimento que se reconhece falível, pois crítico de si mesmo, perfectível e, 

por isso mesmo, evolutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
232 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para des-pensar o direito In: A crítica da razão indolente: contra o 
desperdício da experiência. p. 166. 
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QUINTO CAPÍTULO - DELINEANDO O PERFIL DE UMA MICRONARRATIVA 

QUE AJUDE A DEFINIR O STATUS JURÍDICO DO NASCITURO 

 

5.1. Pragmática da complexidade: persuasão e discurso forense 

 A primeira etapa será a tomada de consciência de que, meditando e agindo em um 

período pós-giro lingüístico na filosofia contemporânea, as formas de conhecimento excluídas 

da arena do saber válido pela modernidade, ou desenvolvidas longe de seu conhecimento, 

surgem agora como possíveis vias de superação da crise de sua racionalidade, bem como 

outras dela decorrentes (eficácia e legitimidade), mormente pela baixa influência que o 

paradigma da simplicidade (moderno) exerceu sobre eles com sua racionalidade redutora da 

complexidade do mundo. 

Ciente disso, podemos resgatar do lixo epistemológico da modernidade instrumentos 

investigativos partidários da tópica e da retórica geradores de contribuições valiosas para o 

âmbito jurídico, propiciando a aproximação de seu saber do saber produzido em seu contexto 

social e das pautas axiológicas que nele se desenvolvem e se sucedem. Aqui também se 

somam contribuições de outras áreas produtoras de conhecimento incomunicáveis em uma 

fase epistêmica pré-interdisciplinar. Assim sendo, segue-se uma postura crítico-reflexiva 

constante em relação ao saber que produz (conceitos e sentidos), bem como das repercussões 

de sua aplicação no intuito de evitar os excessos cometidos pelo período eminentemente 

teórico (não pragmático) da dogmática jurídica, finalizando a fase de suspeição da 

Hermenêutica Diatópica aqui aplicada. 
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5.2. Gnosiologia da complexidade: potencialidades e limites do uso jurídico da razão 

 Na segunda etapa, o fenômeno jurídico passa a ser visto como uma construção 

complexa que evolui constantemente, de forma não linear e escatológica, em seu devir 

histórico, fruto de uma interação entre sensos esclarecidos de vários âmbitos investigativos 

(interdisciplinaridade) e do senso comum (sociabilidade), em que grupos de poder se alternam 

na eleição de pautas axiológicas que servirão de norte (catálogo de topoi) para a criação de 

conceitos e a fixação de sentidos viabilizadores de decisões judiciais candidatas a angariar 

sempre graus cada vez mais elevados de eficácia (guia de conduta) e legitimidade (aprovação 

social). 

 O direito passa a ser uma instância que tem a missão de equacionar interesses 

diferenciados, contudo legitimáveis, em uma arena discursiva democrática. Para isso, afasta-

se do “paradigma da simplicidade” erigido pela modernidade, pois partidário de uma postura 

epistêmica autoritária e pragmaticamente distanciada (teórica) em sua tarefa de construir 

conceitos e fixar sentidos utilizados pelos intérpretes/aplicadores em sua arte de julgar lides 

judiciais. Agindo assim, aproxima-se do “paradigma da complexidade” que entende possuidor 

de maiores potenciais para o enfrentamento da contingência verificada nas sociedades 

democráticas do mundo contemporâneo e conclui a “hermenêutica de suspeição” proposta 

pela Hermenêutica Diatópica.  

 

5.3. Hermenêutica da complexidade: enfrentamento da crise de eficácia/legitimidade 

decisional 

 Segue-se o modelo de análise e tratamento na administração de conflitos juridicamente 

relevantes no âmbito da hermenêutica jurídica. Aqui o intérprete/aplicador, quando consciente 

de seu papel decisional diante das angústias humanas transmutadas em lides judiciais, busca 
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agir com sabedoria (sophía) e prudência (prhónesis) propiciando uma arena democrática 

composta de sucessivas séries discursivas, em que a sentença dá lugar a formas menos 

arbitrárias e suspeitas na solução de conflitos. 

 Cada uma dessas séries consistirá em um jogo formado de questionamentos, 

apresentação de argumentos e contra-argumentos, terminando quando uma das partes ou 

mesmo ambas não tiver(em) um novo argumento a utilizar diante de uma interrogação 

específica lançada, deixando a descoberto seu baixo potencial investigativo, ou seja, seu 

descompasso com a complexidade do problema que visa dirimir. Segue-se a fase de 

esclarecimento das partes, diante da demonstração empírica da superioridade argumentativa 

de uma delas ou da insuficiência de ambas, bem como de sua participação na construção de 

uma proposta que ponha fim à lide judicial.  

O intérprete/aplicador deve então evidenciar, através do apoio de laudos periciais, 

também postos sob processo investigativo, informações que possam apontar caminhos ou as 

próprias limitações de nosso saber, posto que, na Hermenêutica Diatópica, o “reconhecimento 

de fraquezas” é um ato importante na solução de conflitos, pois permite o diálogo após o 

breve silêncio para a tomada dessa consciência de limites. 

 Sendo assim, várias formas de saber (senso esclarecido e senso comum) são trazidas à 

tona e solicitadas a apresentar seus argumentos e contra-argumentos, todos de mesmo peso, 

nas sucessivas séries discursivas que formam o jogo jurídico decisório. O controle da 

“qualidade argumentativa” será feito através de uma análise retórica (estado critico/reflexivo 

de suspeição constante), buscando o afastamento de posturas auto-referentes (ethos) e/ou 

ideológicas (pathos), buscando manter apenas argumentos passíveis de serem tidos pelos 

participantes como atendendo a graus mínimos de racionalidade (logos) diante de pautas 

axiológicas mínimas, democraticamente construídas e aceitas pelos membros no âmbito do 

diálogo aqui proposto (catálogo de topoi). 



 138

 Agindo de tal forma, podemos ter esperança no rompimento com o isolamento 

investigativo (dogmatismo e anacronismo epistêmico) e com o arbítrio argumentativo 

(postura de auto-referência ou de uso de petição de princípio), contribuindo com um aumento 

considerável no grau de eficácia e legitimidade das respostas jurídicas aplicadas em contextos 

sociais plurais e democráticos. 
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CONCLUINDO COM A AMENIZAÇÃO DA VERTIGEM NA FASE DE 

TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA: AVISTANDO O ANCORADOURO 

 Tal vertigem nos parece, ao término dessas linhas, fruto de uma tentativa de impor ao 

mundo uma única racionalidade capaz de domar sua contingência e a consciência de que essa 

tentativa não vem sendo bem-sucedida (quando diante de pautas de baixa complexidade, 

solucionáveis com o emprego único da lógica) e, algumas vezes vem sendo até muito mal- 

sucedida (quando diante de pautas hipercomplexas, insolucionáveis com o auxílio único da 

lógica). Tal tentativa é falha, pois, não existindo uma única moral no mundo capaz de nos 

orientar diante de nossas escolhas, não podemos falar em uma única racionalidade capaz de 

compreender e ordenar esse mesmo mundo.  

 Contudo, notamos que a linguagem nos liga e nos reúne em um contexto em que a 

contingência é a regra, na qual aquela se faz, se desfaz e se renova na própria pragmática 

comunicacional, mostrando-nos que é nessa mutação constante em que vivemos. Se assim é, 

também devemos nela meditar e agir, direcionando-nos para a construção de uma 

racionalidade consciente de suas limitações e de sua impermanência, para assim ter aqui lugar 

em meio a tantas outras racionalidades também possíveis. 

 Evidentemente, esta não dará as costas às contribuições valiosas que lhe foram legadas 

pela modernidade, pois não se pretende única e universal, mas adotará em relação a esta uma 

dupla atitude, de suspeição e de recuperação constante, visto que, se reflete sobre sua 

antecessora, deverá, com sua própria ação, aprender a refletir sobre si mesma. 

 A vertigem assim se ameniza e o equilíbrio pode ser almejado; não como algo dado ou 

acabado, mas como algo construído durante a própria caminhada, sempre rumando ao 

encontro de maiores níveis de solidez. Devemos estar conscientes de que esta nunca se 

concretiza plenamente, mas que não deve deixar de ser uma meta a alcançar, já que geradora 



 140

de esperança e motivação tão necessárias no enfrentamento dos mutantes e cada vez mais 

complexos problemas que precisam de respostas jurídicas eficazes e legitimáveis. 

 No diálogo democrático entre o velho e o novo, todos são vencedores. O hibridismo 

dele resultante não concede lugar de destaque; nem as metanarrativas da modernidade, nem 

tampouco a micronarrativa contemporânea que visualizamos. Surge tão-somente como um 

acréscimo ao atual nível do conhecimento jurídico, auxiliando seus profissionais na difícil 

missão de tornar menos árdua a vida em nossa sociedade. 

Dessa forma, a investigação aqui empreendida chegou a seu termo. Preliminarmente, 

iremos recapitular os passos empreendidos capítulo por capítulo: 

1. A Hermenêutica Diatópica, aporte teórico desta pesquisa, mostrou-se 

eficaz quando foi aplicada com êxito ao âmbito jurídico; 

2. Com ela pudemos contextualizar nosso debate na contemporaneidade, 

uma fase em que os efeitos de uma transição entre paradigmas já são 

sentidos, tais como: uma maior complexidade do contexto social, plural 

eticamente e avesso a explicações teóricas, gerais e universalizantes, em 

que uma crítica aos padrões tradicionais vem sendo exercitada e indícios 

de arbitrariedade são refutados ou, ao menos, contestados; em que a 

efetividade dos princípios democráticos da isonomia e da liberdade são 

pautas do dia, dando voz ativa a atores sociais outrora silenciados pela 

seletiva estratificação moderna; em que a Dogmática Jurídica vê 

limitada sua capacidade de fornecer respostas aos dilemas juridicamente 

relevantes quando seus conceitos e sentidos estão aquém da 

complexidade das pautas que ora se lhe apresentam, mormente aquelas 

advindas dos avanços da biotecnologia. Contudo, encontra-se sendo 
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socialmente exigida para decidir tais questões com grau razoável de 

eficácia/legitimidade, o que solicita revisão de suas bases epistêmica, 

hermenêutica e decisional, o que nos pareceu viável nos  moldes a seguir 

discutidos; 

3. Em seu projeto sociológico originário, a Hermenêutica Diatópica foi 

pensada para desenvolver-se em duas fases: uma Hermenêutica de 

Recuperação, da qual fosse possível adquirir um saber marginalizado 

pelo paradigma moderno que pudesse ser um instrumental crítico deste, 

e uma Hermenêutica de Suspeição, na qual a crítica daquele paradigma 

fosse exercitada. Como o próprio Boaventura de Sousa Santos ainda não 

publicou o resultado da aplicação desta Hermenêutica ao fenômeno 

jurídico, foi necessário apostar em uma terceira fase que atendesse às 

bases pragmáticas desta construção. Ela veio na forma de uma análise do 

discurso forense, objetivando uma desconstrução retórica dos 

argumentos mais persuasivos que levam à decisão, tendo como temática 

uma espécie de lide que, por suas características, estivesse ambientada 

na vertente mais atual da transição paradigmática, opondo-se assim às 

características dos topoi basilares do paradigma em crise. E assim foi 

feito; 

4. Na primeira fase, denominada Hermenêutica de Recuperação, 

empreendemos uma análise do lixo epistemológico da modernidade em 

busca de um momento histórico no qual a ferramenta de análise de lides 

processuais era utilizada pelos operadores do Direito sem referência à 

idéia ora tradicional de sistema. Diagnosticamos essa etapa histórica na 

Roma clássica, onde, no âmbito discursivo dialético, fazia-se uso das 
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figuras de linguagem e de catálogos de topoi, divisões da Sofística 

através da Retórica, objetivando, assim, a adesão do auditório e o 

alcance de níveis razoáveis de eficácia/legitimidade decisional em um 

exemplo histórico de enfrentamento da contingência discursiva que 

fundamenta essa etapa analítica; 

5. Na segunda fase, intitulada Hermenêutica de Suspeição, o objetivo foi 

encontrar meios para a superação da epistemologia da simplicidade e sua 

revisão rumo a uma fase de complexidade que empreendesse a 

superação dos topoi modernos pelos pós-modernos, a saber: a) topos do 

re-nivelamento do discurso: o diálogo entre diferentes saberes (senso 

esclarecido e senso esclarecido) em busca de competências ausentes em 

um saber especializado como o jurídico e (senso esclarecido / senso 

comum) em busca de minimizar o abismo entre as pautas de valores 

(jurídica e social) através de uma dialética de esclarecimento/prudencial, 

angariando, dessa forma, níveis razoáveis de eficácia/legitimidade 

jurídico/decisional; b) topos da superação da dicotomia contemplação 

versus ação: a humanização do intérprete-aplicador que se compreende 

no mundo e, portanto, responsável pelos efeitos de sua decisão, levando-

o a uma leitura não objetificante da lide em apreço, bem como das partes 

que a vivificam; e, por fim, c) topos da hermenêutica diatópica: a 

recuperação da natureza pragmática do discurso fronético, capaz de 

contribuir com o despertar do direito brasileiro de seu sono 

sintático/semântico – herança de uma visão dogmática da Dogmática 

Jurídica – e do livramento do jurista pátrio da ilusão de que, importando 

e aplicando soluções teóricas de outros ordenamentos de forma acrítica e 



 143

descontextualizada, solucionará satisfatoriamente os problemas locais, 

fruto de uma baixa auto-estima que dificulta o exercício do livre 

pensamento de um brasileiro sobre seu próprio país; 

6. Primeiramente, em respeito à natureza pragmática da Hermenêutica 

Diatópica, meditamos sobre a possibilidade de revisão gnosiológica da 

Dogmática Jurídica, objetivando demonstrar as limitações de seus 

conceitos e sentidos diante do contexto contemporâneo. Mostrou-se 

necessária, com isso, a reflexão acerca das possibilidades de uma 

gnosiologia fragmentária na forma de uma micronarrativa, não geral mas 

parcial, não universal mas local, que sobrevivesse à refutação do 

ambiente discursivo tradicional da seguinte forma: sendo especulativo, 

passasse a utilizar-se do conhecimento tradicional para fortalecer sua 

base crítica e, sendo vanguardista, oxigenasse esse saber colocando 

interrogações que demonstrassem ao saber tradicional suas fragilidades, 

propondo, como tentativa, apenas vias para a formulação de possíveis 

respostas, pois consciente de suas próprias fragilidades cognitivas; 

7. Dessa forma, refletimos sobre o perfil estrutural de uma epistemologia 

evolutiva não escatológica e, portanto, compreendida como uma 

construção que admite contribuições, rupturas e reformulações, unidas 

em uma estrutura “aparentemente unificada” de “pluralidades 

gnosiológicas”, na forma de uma “miragem” que denominamos 

Dogmática Jurídica. Sendo assim, contribuíram com a investigação três 

teóricos modernos: Kuhn, Darwin e Popper, além de um contemporâneo, 

Rorty: 
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8. A tese de Kuhn de que as “revoluções científicas” ocorreriam no seio de 

comunidades específicas como rupturas, mas, logo que angariavam 

adeptos, passavam a ser percebidas pelos sujeitos como uma “evolução” 

na forma de uma maior capacidade de formular problemas e buscar 

soluções, nos pareceu indicar um caminho fértil; 

9. A tese de Darwin complementa essa impressão na medida em que aceita 

a possibilidade de que interferências tópicas (causais) externas (não 

jurídicas, de senso esclarecido ou de senso comum) impeçam a certeza 

da previsão de seus resultados, demonstrando a importância do contexto 

e da interdisciplinaridade no enfrentamento das demandas jurídicas 

contemporâneas. Faltavam, com isso, propostas pragmáticas partidárias 

deste pensamento, as quais visualizamos e diagnosticamos como sendo a 

popperiana e a rortyana. Elas foram testadas por sua pertinência aos 

mecanismos darwinianos de mutação e seleção, necessários para o 

empreendimento de uma gnosiologia fragmentária, conforme descrito no 

item 6. Tanto Rorty como Popper descreviam bem o mecanismo de 

mutação. O problema estava no mecanismo de seleção, ausente na 

proposta rortyana e parcialmente tratado na proposta popperiana. Surgiu 

a pergunta sobre como poderíamos reformular darwianamente a 

proposta mais plausível. A resposta veio dos estudos de Springer de 

Freitas que nos pareceu indicar a viabilidade de que fragmentos de 

esquemas conceituais externos ao pensamento tradicional (Dogmática 

Jurídica) pudessem desencadear dentro do pensamento tradicional uma 

evolução, enquanto continuidade (nos moldes do tópico 7), e não uma 

revolução, enquanto ruptura, ou seja, ver a Dogmática Jurídica com 
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olhos não dogmáticos, podendo assim escapar da doutrinação histórica 

efetuada pelos topoi estruturantes do paradigma em crise; 

10. Tal postura pareceu nos levar a outro questionamento, o da possibilidade 

de diálogo entre prhónesis e sophía, tradicionalmente polarizados e 

incomunicáveis. A natureza pragmática da Hermenêutica Diatópica 

negava tal dicotomia e historicizava tanto o conhecimento quanto a 

sabedoria como partes do próprio sujeito histórico. Podíamos, dessa 

maneira, continuar a nossa investigação sendo coerentes com o nosso 

referencial acadêmico; 

11. Precisávamos de um objeto para verificar objetivamente nossas 

impressões e, então, utilizamo-nos de um hard case atual: o debate 

judicial em torno da meroencefalia fetal, atualmente travado no Supremo 

Tribunal Federal. Pudemos verificar nele as características de uma pauta 

contemporânea, portadora de um grau de complexidade limitador dos 

conceitos e sentidos com os quais a Dogmática Jurídica municia o 

intérprete/aplicador na construção de sua decisão. Restava testar tal 

hipótese; 

12. Buscamos, assim, as teorias modernas que tratavam da personalidade 

jurídica e testamos suas capacidades epistêmicas para fornecer respostas 

aos problemas levantados pelo hard case escolhido, em especial quanto 

ao momento inicial da vida humana e quanto à capacidade jurídica do 

nascituro. O rol teórico encontrava-se constituído por três propostas: a 

natalista, a da personalidade condicional e a concepcionista. 

Prosseguimos com a análise; 
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13. A teoria natalista não respondeu a segunda questão, já que, para ela, só 

há vida após o nascimento, demonstrando sua limitação epistêmica e 

perdendo seu espaço nas séries posteriores de análise, uma vez que 

ordenamento tutela os direitos do nascituro desde a concepção. Quanto 

ao primeiro questionamento, tanto a teoria da personalidade quanto a 

concepcionista admitem a existência do fenômeno vital, suas diferenças 

são quanto ao seu marco inicial: para a primeira, a nidação e, para a 

segunda, a concepção. Como o ordenamento pátrio fala em concepção e 

não em nidação, a teoria da personalidade condicional encontra sua 

primeira dificuldade epistêmica, perdendo seu espaço nas séries de 

análise que se seguem; 

14. Para a Teoria Concepcionista, única ainda apta a testar sua capacidade 

epistêmica nas séries posteriores, restava um questionamento: como 

defender juridicamente a tese de que o nascituro é pessoa natural desde a 

concepção se verificamos mais de uma dezena de critérios científicos 

para o momento inicial da vida humana a solicitar para si o mesmo 

privilégio normativo? Observamos, então, a natureza moderna dessa 

construção teórica que não se distingue de suas antagonistas na medida 

em que também partilha com elas tanto o isolamento discursivo quanto a 

apresentação de argumentos de autoridade com pretensões de verdade e 

universalidade, muito embora tenha em seu favor a normatividade do 

legislador originário. Surgiu-nos uma outra pergunta: tais características 

podiam ser verificadas na prática judicial? Partimos, então, para o debate 

argumentativo no Supremo Tribunal Federal, no intuito de responder a 

mesma. 
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A partir desse ponto, faz-se necessário pontuarmos as impressões mais fortes resultantes 

de nossa jornada, à guisa de conclusão: 

 

1. Na terceira fase, nominada aqui de Desconstrução Retórica, efetuamos a 

utilização da ferramenta resgatada da fase de recuperação sobre a estrutura 

argumentativa do discurso forense, orientado que estávamos pelas 

conclusões da anterior fase de suspeição. O processo escolhido foi o da 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n 54/2004, com seus 

dois documentos analisáveis: a Liminar do Ministro Marco Aurélio Mello, 

partidário da tese da condicionalidade vital, e o Parecer do Procurador 

Geral da República à época, Cláudio Fonteles, partidário da tese da 

incondicionalidade vital; 

2. O processo de desconstrução retórica foi mapeado em quatro fases: do 

contexto, dos argumentos, da prova e da decisão, o campo retórico de 

abordagem, em três níveis: material, estratégico e analítico; e seus 

respectivos argumentos, em três tipos: ethos, pathos e logos; 

3. Analisados os documentos, verificamos inicialmente o uso anacrônico de 

certas expressões lingüísticas como “aborto”, não no sentido de produto da 

técnica de abortamento, mas confundindo-se com a própria técnica de 

interrupção do processo gestacional; bem como “anencefalia”, usada no 

sentido literal de ausência de cérebro, quando a literatura médica já utiliza 

a expressão “meroencefalia”, no sentido de formação parcial do cérebro, 

em respeito ao número de períodos gestacionais que chegam a termo, com 
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a comprovação de vitalidade extra-uterina de seu respectivo produto, com 

as dificuldades decorrentes da má-formação que o acomete; 

4. Também foi possível constatar, tanto na Liminar quanto no Parecer, um 

alto índice de uso do elemento argumentativo pathos, e isso nos remeteu 

aos debates políticos em torno de pautas morais mutuamente excludentes, 

bem como do uso do elemento argumentativo ethos, o que tornava o 

discurso, em relação às características de seu contexto, autoritário, 

questionável e contribuinte da ampliação da crise de eficácia/legitimidade 

decisional. Quanto ao uso do elemento argumentativo logos, ele é 

apresentado nos textos de forma silogística, em uma remissão à fase 

moderna de grande prestígio do uso da lógica deôntica em assuntos 

jurídicos, ocultando sua natureza entimemática, bem como abrindo mão de 

índices estatísticos (Liminar) ou de princípios constitucionais (Parecer), 

como se ambos fossem garantia de veracidade argumentativa, olvidando 

assim sua natureza dialética; 

5. Outros aspectos importantes diagnosticados dizem respeito ao uso 

arbitrário de posturas descompassadas com as peculiaridades do contexto 

social de aplicação, a saber: a utilização da Liminar da “tese utilitarista da 

condicionalidade vital”, fruto da influência da Bioética estadunidense nos 

profissionais da área biomédica no Brasil, país que construiu suas bases 

jurídicas filiando-se à corrente romanista, na qual prevalece uma postura 

referencial aos textos normativos codificados como fonte privilegiada de 

fundamentação decisional, como a tutela constitucional do direito à vida, 

na esteira de Convenções e Tratados internacionais dos quais é signatário; 

bem como a utilização do Parecer da “tese teológica da sacralidade vital”, 
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aproveitando-se da influência do Cristianismo, em sua vertente Católica, 

que historicamente influenciou o Legislador pátrio na confecção do 

paradoxal art. 2 de nossa Carta Civil, cuja redação tentou conciliar, não 

com o êxito esperado, nossa influência liberal (personalidade jurídica, pós-

nascimento com vida) com nossas raízes cristãs (tutela jurídica desde a 

concepção dos direitos do nascituro), tornando-se a razão de infindáveis 

polêmicas teóricas; 

6. Ambos os textos afirmam o estágio final da análise jurídica sobre o objeto 

em tela, apresentando suas “certezas” como “verdades” evidentes. Fugindo 

da polarização partidarista em voga no cenário jurídico nacional, essa 

investigação optou por negar tal pretensão, demonstrando que a fragilidade 

epistêmica dos argumentos apresentados, sua natureza ideológica, emotiva 

e pouco racional, seu grau de arbitrariedade como amplificador da crise 

atual de eficácia/legitimidade decisional, seu arrogante isolamento 

discursivo, a postura lesiva a direitos constitucionalmente garantidos de 

objetificação de atores sociais diretamente envolvidos (genitoras e 

nascituros) e a ocultação de atores sociais indiretamente relacionados com 

a temática investigada (genitores), a negação de abrir-se ao diálogo 

democrático e interdisciplinar, sem a tradicional hierarquização epistêmica, 

apontaram no sentido de que a investigação devesse ser “iniciada” sob a 

égide do paradigma contemporâneo da complexidade, capaz de dar conta 

do novo grau de questionamento suscitado pelas pautas advindas dos 

avanços biotecnológicos; 

7. Concluiu-se, então, pela equivalência das propostas tradicionais e por sua 

limitação em fornecer respostas com índices razoáveis de 
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eficácia/legitimidade no contexto contemporâneo, posto que representantes 

do paradigma moderno da simplicidade; 

8. Se a análise aqui apresentada fosse eminentemente retórica, nossa 

investigação teria chegado ao seu termo. Contudo, ela configura-se, antes 

de tudo, como uma análise jurídica e, assim sendo, comprometida com os 

dilemas da práxis decisional. Apostamos no delineamento do perfil de uma 

proposta contemporânea, ambientada em um contexto de dupla influência 

paradigmática, consciente da complexidade do contexto em que medita, da 

historicidade de seu agir, da responsabilidade dos efeitos advindos da 

aplicação de sua decisão, da necessidade de respeito ao debate 

democrático, inclusivo e interdisciplinar, com outras formas de saber, 

capaz de enfrentar os questionamentos desconcertantes lançados pelos 

avanços na área da biotecnologia interventiva com níveis razoáveis de 

eficácia/legitimidade decisional, nos moldes de uma versão jurídica para 

uma pragmática, uma gnosiologia e uma hermenêutica da complexidade, 

como apresentamos a seguir: 

9. A pragmática da complexidade, efetuando a primeira etapa da 

hermenêutica diatópica, de recuperação, deverá utilizar-se de saberes 

marginalizados pela modernidade e, portanto, pouco influenciados por sua 

racionalidade da simplicidade, que funcionarão como vias possíveis de 

superação das limitações dos conceitos e sentidos jurídicos tradicionais; 

além de empreender uma permanente postura crítico-reflexiva tanto quanto 

às propostas que apresenta como quanto às repercussões da aplicação delas 

decorrentes, evitando os excessos cometidos pela fase sintático-semântica 

da Dogmática Jurídica, com suas pretensões gerais e universalizantes; 
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10. A gnosiologia da complexidade, efetuando a segunda etapa da 

hermenêutica diatópica, de suspeição, compreenderá o fenômeno jurídico 

como uma construção complexa e inacabada, que evolui de forma não 

escatológica em seu devir histórico, em que propostas se sucedem após sua 

experimentação em séries sucessivas de debates argumentativos na práxis 

judicial, angariando adeptos e cedendo suas pautas axiológicas como 

referencial privilegiado para a construção de conceitos e a fixação de 

sentidos, municiando gerações de intérpretes/aplicadores em sua atividade 

decisional, configurada como instância capaz de equacionar interesses 

diferenciados e legitimáveis em uma arena discursiva democrática; 

11. A hermenêutica da complexidade conclui a aplicação da hermenêutica 

diatópica propondo para o discurso jurídico o perfil de uma dialética 

contemporânea constituída por quatro fases, que aparecem como 

contribuição desta pesquisa ao debate jurídico contemporâneo: 

12. Primeira fase: instauração de sucessivas séries argumentativas entre 

propostas não hierarquizadas, servindo de filtragem contra o isolamento 

discursivo; 

13. Segunda fase: esclarecimento das razões da refutação das propostas, bem 

como da capacidade tópica de uma delas e de sua aplicação no caso 

concreto ou da insuficiência das mesmas, servindo de antídoto ao arbítrio, 

enquanto pretensão de conhecimento especial e pleno; 

14. Terceira fase: solicitação de laudos periciais de natureza interdisciplinar, 

eles também postos à prova, que possam contribuir com novas informações 

acerca do objeto da lide, servindo de freio ao anacronismo; 
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15. Quarta fase: controle da qualidade argumentativa através da análise retórica 

dos argumentos e contra-argumentos apresentados na primeira fase, bem 

como das contribuições interdisciplinares na terceira fase, no intuito de 

afastar posturas ideológicas auto-referentes (tipos argumentativos ethos e 

pathos), em favor de argumentos tidos pelos participantes como tendo 

atendido a graus mínimos de racionalidade (tipo argumentativo logos), ou 

seja, como tendo efetuado sua exposição de motivos para as respostas 

apresentadas em face do problema posto diante de pautas axiológicas 

mínimas (catálogo de topoi), democraticamente construídas no contexto 

social e argumentativamente aceitas pelos participantes do próprio discurso 

como regras desse mesmo debate; 

16. A dogmática jurídica tradicional pode, a partir do embate com fragmentos 

gnosiológicos contemporâneos, apresentados e problematizados na práxis 

argumentativa, romper com seu olhar dogmático e desenvolver uma auto-

avaliação crítica, tendo por referência o caso concreto e, como norte, níveis 

razoáveis de eficácia/legitimidade decisional, evitando impor-se ou render-

se a outras formas de conhecimento, abrindo-se ao hibridismo gnosiológico 

que se apresenta como mais um acréscimo ao nível atual do conhecimento 

jurídico, capaz de problematizar e apontar caminhos impensáveis em seus 

níveis anteriores, ou de conscientizar-se de suas fragilidades e colocar-se à 

espera de novas contribuições, já que, na prática de nossa Corte 

Constitucional, a decisão caminha para ser construída no âmbito da política 

e não no do direito, corroborando as impressões retromencionadas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. LIMINAR DO MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

MARCO AURÉLIO MELLO 

MED. CAUT. EM ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 54-8 DISTRITO FEDERAL 

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO 
ARGUENTE(S) : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA SAÚDE - 
CNTS 
ADVOGADO(A/S) : LUÍS ROBERTO BARROSO E OUTRO(A/S) 
DECISÃO-LIMINAR 

 
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - LIMINAR - 
ATUAÇÃO INDIVIDUAL - ARTIGOS 21, INCISOS IV E V, DO REGIMENTO INTERNO 
E 5º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/99. 
LIBERDADE - AUTONOMIA DA VONTADE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 
SAÚDE - GRAVIDEZ - INTERRUPÇÃO - FETO ANENCEFÁLICO. 

 
1. Com a inicial de folha 2 a 25, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS 
formalizou esta argüição de descumprimento de preceito fundamental considerada a 
anencefalia, a inviabilidade do feto e a antecipação terapêutica do parto. Em nota prévia, 
afirma serem distintas as figuras da antecipação referida e o aborto, no que este pressupõe a 
potencialidade de vida extra-uterina do feto. Consigna, mais, a própria legitimidade ativa a 
partir da norma do artigo 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99, segundo a qual são partes legítimas 
para a argüição aqueles que estão no rol do artigo 103 da Carta Política da República, alusivo à 
ação direta de inconstitucionalidade. No tocante à pertinência temática, mais uma vez à luz da 
Constituição Federal e da jurisprudência desta Corte, assevera que a si compete a defesa 
judicial e administrativa dos interesses individuais e coletivos dos que integram a categoria 
profissional dos trabalhadores na saúde, juntando à inicial o estatuto revelador dessa 
representatividade. Argumenta que, interpretado o arcabouço normativo com base em visão 
positivista pura, tem-se a possibilidade de os profissionais da saúde virem a sofrer as agruras 
decorrentes do enquadramento no Código Penal. Articula com o envolvimento, no caso, de 
preceitos fundamentais, concernentes aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
legalidade, em seu conceito maior, da liberdade e autonomia da vontade bem como os 
relacionados com a saúde. Citando a literatura médica aponta que a má-formação por defeito 
do fechamento do tubo neural durante a gestação, não apresentando o feto os hemisférios 
cerebrais e o córtex, leva-o ou à morte intra-uterina, alcançando 65% dos casos, ou à sobrevida 
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de, no máximo, algumas horas após o parto. A permanência de feto anômalo no útero da mãe 
mostrar-se-ia potencialmente perigosa, podendo gerar danos à saúde e à vida da gestante. 
Consoante o sustentado, impor à mulher o dever de carregar por nove meses um feto que sabe, 
com plenitude de certeza, não sobreviverá, causa à gestante dor, angústia e frustração, 
resultando em violência às vertentes da dignidade humana - a física, a moral e a psicológica - e 
em cerceio à liberdade e autonomia da vontade, além de colocar em risco a saúde, tal como 
proclamada pela Organização Mundial da Saúde - o completo bem-estar físico, mental e social 
e não apenas a ausência de doença. Já os profissionais da medicina ficam sujeitos às normas do 
Código Penal - artigos 124, 126, cabeça, e 128, incisos I e II -, notando-se que, principalmente 
quanto às famílias de baixa renda, atua a rede pública. 

 Sobre a inexistência de outro meio eficaz para viabilizar a antecipação terapêutica do parto, 
sem incompreensões, evoca a Confederação recente acontecimento retratado no Habeas Corpus 
nº 84.025-6/RJ, declarado prejudicado pelo Plenário, ante o parto e a morte do feto 
anencefálico sete minutos após. Diz da admissibilidade da ANIS - Instituto de Biotécnica, 
Direitos Humanos e Gênero como amicus curiae, por aplicação analógica do artigo 7º, § 2º, da 
Lei nº 9.868/99. 

 Então, requer, sob o ângulo acautelador, a suspensão do andamento de processos ou dos 
efeitos de decisões judiciais que tenham como alvo a aplicação dos dispositivos do Código 
Penal, nas hipóteses de antecipação terapêutica do parto de fetos anencefálicos, assentando-se 
o direito constitucional da gestante de se submeter a procedimento que leve à interrupção da 
gravidez e do profissional de saúde de realizá-lo, desde que atestada, por médico habilitado, a 
ocorrência da anomalia. O pedido final visa à declaração da inconstitucionalidade, com 
eficácia abrangente e efeito vinculante, da interpretação dos artigos 124, 126 e 128, incisos I e 
II, do Código Penal - Decreto-Lei nº 2.848/40 - como impeditiva da antecipação terapêutica do 
parto em casos de gravidez de feto anencefálico, diagnosticados por médico habilitado, 
reconhecendo-se o direito subjetivo da gestante de assim agir sem a necessidade de 
apresentação prévia de autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão específica do 
Estado. Sucessivamente, pleiteia a argüente, uma vez rechaçada a pertinência desta medida, 
seja a petição inicial recebida como reveladora de ação direta de inconstitucionalidade. 
Esclarece que, sob esse prisma, busca a interpretação conforme a Constituição Federal dos 
citados artigos do Código Penal, sem redução de texto, aduzindo não serem adequados à 
espécie precedentes segundo os quais não cabe o controle concentrado de constitucionalidade 
de norma anterior à Carta vigente. 

 A argüente protesta pela juntada, ao processo, de pareceres técnicos e, se conveniente, pela 
tomada de declarações de pessoas com experiência e autoridade na matéria. À peça, subscrita 
pelo advogado Luís Roberto Barroso, credenciado conforme instrumento de mandato - 
procuração - de folha 26, anexaram-se os documentos de folha 27 a 148. 

 O processo veio-me concluso para exame em 17 de junho de 2004 (folha 150). Nele lancei 
visto, declarando-me habilitado a votar, ante o pedido de concessão de medida acauteladora, 
em 21 de junho de 2004, expedida a papeleta ao Plenário em 24 imediato. 

 No mesmo dia, prolatei a seguinte decisão: 

 
AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - INTERVENÇÃO DE 
TERCEIRO - REQUERIMENTO - IMPROPRIEDADE. 
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1. Eis as informações prestadas pela Assessoria: 

 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - requer a intervenção no processo em 
referência, como amicus curiae, conforme preconiza o § 1º do artigo 6º da Lei 9.882/1999, e a 
juntada de procuração. Pede vista pelo prazo de cinco dias. 

 
2. O pedido não se enquadra no texto legal evocado pela requerente. Seria dado versar sobre a 
aplicação, por analogia, da Lei nº 9.868/99, que disciplina também processo objetivo - ação 
direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Todavia, a admissão 
de terceiros não implica o reconhecimento de direito subjetivo a tanto. Fica a critério do 
relator, caso entenda oportuno. Eis a inteligência do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, sob 
pena de tumulto processual. Tanto é assim que o ato do relator, situado no campo da prática de 
ofício, não é suscetível de impugnação na via recursal. 

3. Indefiro o pedido. 

4. Publique-se. 

 
 A impossibilidade de exame pelo Plenário deságua na incidência dos artigos 21, incisos IV e 
V, do Regimento Interno e artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, diante do perigo de grave lesão. 

2. Tenho a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS como parte legítima 
para a formalização do pedido, já que se enquadra na previsão do inciso I do artigo 2º da Lei nº 
9.882, de 3 de novembro de 1999. Incumbe-lhe defender os membros da categoria profissional 
que se dedicam à área da saúde e que estariam sujeitos a constrangimentos de toda a ordem, 
inclusive de natureza penal. 

 Quanto à observação do disposto no artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99, ou seja, a regra de que 
não será admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver 
qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade, é emblemático o que ocorreu no Habeas 
Corpus nº 84.025-6/RJ, sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. A situação pode ser assim 
resumida: em Juízo, gestante não logrou a autorização para abreviar o parto. A via-crúcis 
prosseguiu e, então, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a relatora, 
desembargadora Giselda Leitão Teixeira, concedeu liminar, viabilizando a interrupção da 
gestação. Na oportunidade, salientou: 

 
A vida é um bem a ser preservado a qualquer custo, mas, quando a vida se torna inviável, não é 
justo condenar a mãe a meses de sofrimento, de angústia, de desespero. 

 
 O Presidente da Câmara Criminal a que afeto o processo, desembargador José Murta Ribeiro, 
afastou do cenário jurídico tal pronunciamento. No julgamento de fundo, o Colegiado sufragou 
o entendimento da relatora, restabelecendo a autorização. Ajuizado habeas corpus, o Superior 
Tribunal de Justiça, mediante decisão da ministra Laurita Vaz, concedeu a liminar, 
suspendendo a autorização. O Colegiado a que integrado a relatora confirmou a óptica, 
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assentando: 

HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE 
ABORTO. NASCITURO ACOMETIDO DE ANENCEFALIA. INDEFERIMENTO. 
APELAÇÃO. 

 
DECISÃO LIMINAR DA RELATORA RATIFICADA PELO COLEGIADO DEFERINDO O 
PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IDONEIDADE DO WRIT PARA A 
DEFESA DO NASCITURO. 

 
1. A eventual ocorrência de abortamento fora das hipóteses previstas no Código Penal acarreta 
a aplicação de pena corpórea máxima, irreparável, razão pela qual não há se falar em 
impropriedade da via eleita, já que, como é cediço, o writ se presta justamente a defender o 
direito de ir e vir, o que, evidentemente, inclui o direito à preservação da vida do nascituro. 
2. Mesmo tendo a instância de origem se manifestado, formalmente, apenas acerca da decisão 
liminar, na realidade, tendo em conta o caráter inteiramente satisfativo da decisão, sem 
qualquer possibilidade de retrocessão de seus efeitos, o que se tem é um exaurimento definitivo 
do mérito. Afinal, a sentença de morte ao nascituro, caso fosse levada a cabo, não deixaria 
nada mais a ser analisado por aquele ou este Tribunal. 
3. A legislação penal e a própria Constituição Federal, como é sabido e consabido, tutelam a 
vida como bem maior a ser preservado. As hipóteses em que se admite atentar contra ela estão 
elencadas de modo restrito, inadmitindo-se interpretação extensiva, tampouco analogia in 
malam partem. Há de prevalecer, nesse casos, o princípio da reserva legal. 
4. O Legislador eximiu-se de incluir no rol das hipóteses autorizativas do aborto, previstas no 
art. 128 do Código Penal, o caso descrito nos presentes autos. O máximo que podem fazer os 
defensores da conduta proposta é lamentar a omissão, mas nunca exigir do Magistrado, 
intérprete da Lei, que se lhe acrescente mais uma hipótese que fora excluída de forma 
propositada pelo Legislador. 
5. Ordem concedida para reformar a decisão proferida pelo Tribunal a quo, desautorizando o 
aborto; outrossim, pelas peculiaridades do caso, para considerar prejudicada a apelação 
interposta, porquanto houve, efetivamente, manifestação exaustiva e definitiva da Corte 
Estadual acerca do mérito por ocasião do julgamento do agravo regimental. 

 
 Daí o habeas impetrado no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, na assentada de julgamento, 
em 4 de março último, confirmou-se a notícia do parto e, mais do que isso, de que a 
sobrevivência não ultrapassara o período de sete minutos. 

 Constata-se, no cenário nacional, o desencontro de entendimentos, a desinteligência de 
julgados, sendo que a tramitação do processo, pouco importando a data do surgimento, implica, 
até que se tenha decisão final - proclamação desta Corte -, espaço de tempo bem superior a 
nove meses, período de gestação. Assim, enquadra-se o caso na cláusula final do § 1º em 
análise. Qualquer outro meio para sanar a lesividade não se mostra eficaz. Tudo recomenda 
que, em jogo tema da maior relevância, em face da Carta da República e dos princípios 
evocados na inicial, haja imediato crivo do Supremo Tribunal Federal, evitando-se decisões 
discrepantes que somente causam perplexidade, no que, a partir de idênticos fatos e normas, 
veiculam enfoques diversificados. A unidade do Direito, sem mecanismo próprio à 
uniformização interpretativa, afigura-se simplesmente formal, gerando insegurança, o 
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descrédito do Judiciário e, o que é pior, com angústia e sofrimento ímpares vivenciados por 
aqueles que esperam a prestação jurisdicional. Atendendo a petição inicial os requisitos que lhe 
são inerentes - artigo 3º da Lei nº 9.882/99 -, é de se dar seqüência ao processo. 

 Em questão está a dimensão humana que obstaculiza a possibilidade de se coisificar uma 
pessoa, usando-a como objeto. Conforme ressaltado na inicial, os valores em discussão 
revestem-se de importância única. A um só tempo, cuida-se do direito à saúde, do direito à 
liberdade em seu sentido maior, do direito à preservação da autonomia da vontade, da 
legalidade e, acima de tudo, da dignidade da pessoa humana. O determinismo biológico faz 
com que a mulher seja a portadora de uma nova vida, sobressaindo o sentimento maternal. São 
nove meses de acompanhamento, minuto a minuto, de avanços, predominando o amor. A 
alteração física, estética, é suplantada pela alegria de ter em seu interior a sublime gestação. As 
percepções se aguçam, elevando a sensibilidade. Este o quadro de uma gestação normal, que 
direciona a desfecho feliz, ao nascimento da criança. Pois bem, a natureza, entrementes, 
reserva surpresas, às vezes desagradáveis. Diante de uma deformação irreversível do feto, há 
de se lançar mão dos avanços médicos tecnológicos, postos à disposição da humanidade não 
para simples inserção, no dia-a-dia, de sentimentos mórbidos, mas, justamente, para fazê-los 
cessar. No caso da anencefalia, a ciência médica atua com margem de certeza igual a 100%. 
Dados merecedores da maior confiança evidenciam que fetos anencefálicos morrem no período 
intra-uterino em mais de 50% dos casos. Quando se chega ao final da gestação, a sobrevida é 
diminuta, não ultrapassando período que possa ser tido como razoável, sendo nenhuma a 
chance de afastarem-se, na sobrevida, os efeitos da deficiência. Então, manter-se a gestação 
resulta em impor à mulher, à respectiva família, danos à integridade moral e psicológica, além 
dos riscos físicos reconhecidos no âmbito da medicina. Como registrado na inicial, a gestante 
convive diuturnamente com a triste realidade e a lembrança ininterrupta do feto, dentro de si, 
que nunca poderá se tornar um ser vivo. Se assim é - e ninguém ousa contestar -, trata-se de 
situação concreta que foge à glosa própria ao aborto - que conflita com a dignidade humana, a 
legalidade, a liberdade e a autonomia de vontade. A saúde, no sentido admitido pela 
Organização Mundial da Saúde, fica solapada, envolvidos os aspectos físico, mental e social. 
Daí cumprir o afastamento do quadro, aguardando-se o desfecho, o julgamento de fundo da 
própria argüição de descumprimento de preceito fundamental, no que idas e vindas do processo 
acabam por projetar no tempo esdrúxula situação. 

 Preceitua a lei de regência que a liminar pode conduzir à suspensão de processos em curso, à 
suspensão da eficácia de decisões judiciais que não hajam sido cobertas pela preclusão maior, 
considerada a recorribilidade. O poder de cautela é ínsito à jurisdição, no que esta é colocada 
ao alcance de todos, para afastar lesão a direito ou ameaça de lesão, o que, ante a organicidade 
do Direito, a demora no desfecho final dos processos, pressupõe atuação imediata. Há, sim, de 
formalizar-se medida acauteladora e esta não pode ficar limitada a mera suspensão de todo e 
qualquer procedimento judicial hoje existente. Há de viabilizar, embora de modo precário e 
efêmero, a concretude maior da Carta da República, presentes os valores em foco. Daí o 
acolhimento do pleito formulado para, diante da relevância do pedido e do risco de manter-se 
com plena eficácia o ambiente de desencontros em pronunciamentos judiciais até aqui notados, 
ter-se não só o sobrestamento dos processos e decisões não transitadas em julgado, como 
também o reconhecimento do direito constitucional da gestante de submeter-se à operação 
terapêutica de parto de fetos anencefálicos, a partir de laudo médico atestando a deformidade, a 
anomalia que atingiu o feto. É como decido na espécie. 

3. Ao Plenário para o crivo pertinente. 
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4. Publique-se. 

Brasília, 1º de julho de 2004, às 13 horas. 

Ministro MARCO AURÉLIO 

Relator 

Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/pesquisaEmail/. Acesso em: 08/01/2007. 
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ANEXO 2. PARECER DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA  CLÁUDIO 

FONTELES 

Parecer n.º 3358/CF 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 54-
DF 

RELATOR : EXMO. SR. MINISTRO MARCO AURÉLIO 

AGRAVANTE : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA 
SAÚDE-CNTS 

 

Ementa: 

            1. O pleito, como apresentado, não autoriza o recurso à interpretação conforme a 
Constituição: considerações. 

            2. Anencefalia. Primazia jurídica do direito à vida: considerações. 

            3. Indeferimento do pleito 

 

1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde ajuíza argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. 

2. Considera "como ato do Poder Público causador da lesão o conjunto representado 
pelos arts. 124, 126, caput, e 128, I e II, do Código Penal" (petição inicial – fls. 3 – in 
fine). 

3. Fundamenta-se em que tal "conjunto normativo" vulnera a dignidade da pessoa 
humana (artigo 1º, IV), o princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade 
(artigo 5º, II) e o direito à saúde (artigo 6º, caput e 196) "todos da Constituição da 
República" (ainda: pórtico da petição inicial a fls. 3). 

4.Desenvolve sua pretensão asseverando: 

a) que a patologia da anencefalia "torna absolutamente inviável a vida extra-uterina" 
(fls. 4), daí porque não se está a falar do "aborto eugênico, cujo fundamento é eventual 
deficiência grave de que seja o feto portador. Nessa última hipótese, pressupõe-se a 
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viabilidade da vida extra-uterina do ser nascido, o que não é o caso em relação à 
anencefalia" (nota de pé de páginas a fls. 6, da petição inicial) 

b) "O que se visa, em última análise, é a interpretação conforme a Constituição da 
disciplina legal dada ao aborto pela legislação penal infraconstitucional, para explicitar 
que ela não se aplica aos casos de antecipação terapêutica do parto na hipótese de fetos 
portadores de anencefalia, devidamente certificada por médico habilitado" (petição 
inicial: item 19 a fls. 12) 

c) acentuando que "não há viabilidade de uma outra vida, sequer um nascituro" 
(petição inicial: item 26 a fls. 15) "o foco da atenção há de voltar-se para o estado da 
gestante", para extrair que a permanência do feto no útero materno: 

- fere a dignidade da pessoa humana na medida em que "a convivência diuturna com a 
triste realidade e a lembrança ininterrupta do feto dentro de seu corpo, que nunca 
poderá se tornar ser vivo, podem ser comparadas à tortura psicológica (petição inicial: 
item 30 a fls. 18) 

- fere o princípio da legalidade, porque " antecipação terapêutica do parte em hipóteses 
de gravidez de feto anencefálico não está vedada no ordenamento jurídico (petição 
inicial: item 33 a fls. 19) 

 - fere o direito à saúde porque " a antecipação do parto em hipótese de gravidez de 
feto anencefálico é o único procedimento médico cabível para obviar o risco e a dor da 
gestante" (petição inicial: item 35 a fls. 20) 

            5.Cuidemos do alegado. 

6.Estabeleço que o recurso à interpretação conforme à Constituição, pedra de toque do 
pleito em exame, conduz-nos à reflexão sobre os limites do uso deste instrumento na 
avaliação dos preceitos normativos. 

7.Valho-me, aqui, dos precisos ensinamentos de Rui Medeiros – "A Decisão de 
Inconstitucionalidade: os autores, o conteúdo e os efeitos da decisão de 
inconstitucionalidade da lei -, postos no específico Capítulo II, desta obra, a versar 
sobre "O Conteúdo da Decisão de Inconstitucionalidade", e principio por reproduzir 
seu alerta, verbis: 

"Por outro lado, e agora quanto à relações entre os órgãos de 
fiscalização da constitucionalidade em geral e o legislador, ninguém 
ignora que a interpretação conforme à Constituição se pode converter 
num meio de os órgãos de controle se substituírem ao legislador. 
"Perante os perigos da usurpação do conteúdo normativo-
constitucional por um conteúdo legislativo apócrifo" salta à vista a 
importância da determinação dos limites da interpretação conforme à 
Constituição. Este é, justamente, um dos domínios em que se joga a 
problemática do "activismo" ou da "criatividade" dos juizes 
constitucionais. Há que impedir a transformação, ainda que com 
efeitos limitados ao caso concreto da pretensa interpretação 
adequadora em verdadeira e própria modificação da disposição 
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fiscalizada". A relevância da questão não pode ser subestimada com 
base na idéia de que quem tem competência para proferir uma decisão 
de inconstitucionalidade de um preceito legal pode, por maioria de 
razão, optar por uma decisão interpretativa. Com efeito, "quando o 
conteúdo atribuído à lei pelo órgão fiscalizador através do apelo à 
interpretação conforme à Constituição contém já não um minus, mas 
antes um aliud em face do conteúdo originário da lei", o órgão 
fiscalizador "intervém mais fortemente nas competências do legislador 
do que nas hipóteses em que profere uma decisão de invalidade": 
enquanto após a decisão de invalidade da lei a nova conformação 
material positiva é realizada diretamente pelo legislador, no caso de 
decisão interpretativa tal tarefa é levada a cabo pelo próprio órgão 
fiscalizador. Este, mais do que interpretar a lei, corrige-a ou converte-a 
e, obviamente, a correcção e a conversão da lei atingem mais 
intensamente as competências do legislador do que a mera invalidação 
ou não aplicação da lei. "A admissibilidade de uma correcção 
intrínseca da lei" é, portanto, muito mais atentatória " da preferência 
legislativa constitucionalmente concretizadora do que a declaração ou 
reconhecimento de inconstitucionalidade." (obra citada – pg. 300/1, 
grifei) 

8. Embora não expresse adesão aos que consideram os sentidos literais possíveis da lei 
como o limite da interpretação conforme à Constituição – "Os sentidos literais 
possíveis não constituem, de per si, limites à interpretação lato sensu corretiva da lei, 
porque, nesta sede, à letra se pode preferir o sentido que a letra traiu" (obra citada – pg. 
305, grifamos), Rui Medeiros adverte, verbis: 

"Sobretudo, e este é o aspecto que importa aqui realçar, a relevância 
do cânone da interpretação conforme à Constituição não exclui, antes 
tem como pressuposto de sua correta consideração, uma bem 
consciente demarcação dos níveis jurídico-constitucional e jurídico-
legislativo ordinário, não pretendendo anular numa confusão de planos 
a relativa autonomia hermenêutico-jurídico de ambos." (obra citada – 
pg. 308, grifei) 

            9.E bem prosseguiu, verbis: 

"Por outro lado, como referiu Volker Haak em 1963, o sentido 
inequívoco que a lei enquanto tal apresenta, abstraindo da conexão 
sistemática com a Constituição, não pode ser posto em causa pela 
interpretação conforme à Constituição, visto que o elemento 
sistemático-teleológico transcendente à lei permite sempre, de per si, o 
resultado conforme à Constituição e, por isso, para excluir o resultado 
conforme com o sistema é necessário buscar um limite fora do sistema. 
Se não fosse assim, nunca haveria leis inconstitucionais: a conversão 
da ratio legis ou do elemento teleológico (...) aos compromissos e ao 
espírito do sistema político-normativo constitucional, aliada à 
possibilidade de ultrapassar os sentidos literais possíveis, afastaria em 
sede interpretativa o problema das leis inconstitucionais. Uma tal 
conclusão seria, manifestamente, incompatível com a previsão pelo 
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legislador constitucional do fenômeno da inconstitucionalidade da lei. 
Os limites à interpretação em conformidade com a Constituição têm, 
portanto, de decorrer da interpretação da lei enquanto tal." 

            (obra citada – pg. 309/10, grifei) 

10. Mesmo no campo das concepções subjetivistas, ou objetivistas, da interpretação, 
corretamente anotou Rui Medeiros, verbis: 

"Mas, tanto numa linha subjectivista, como numa perspectiva eclética 
ou até, como demonstra a posição de Oliveira Ascensão ou de Volker 
Haak, objectivista moderada, aquilo que o legislador quis claramente e 
como querido, o declarou deve ser tomado como conteúdo da sua 
regulamentação. Por isso, pelo menos em princípio – ou, caso se 
perfilhe a posição de Robert Alexy, desde que não se apresentem 
motivos racionais capazes de anular as razões que determinam esses 
limites -, só quando a vontade do legislador não pode ser reconhecida 
em tais termos, está indicada uma interpretação conforme à 
Constituição. O apelo à Constituição em sede de interpretação em 
sentido estrito não pode neste sentido, contrariar a letra e a intenção 
claramente reconhecida do legislador ou, numa versão mais restritiva, 
a intenção que está subjacente à tendência geral da lei ou às opções 
fundamentais nela consagradas." 

            (obra citada – pg. 312) 

11. E contemplando o tema à luz das leis pré-constitucionais, tal aqui acontece, 
enfatiza Rui Medeiros, verbis: 

"Em contrapartida, a reivindicação de um objectivismo actualista abre 
espaço para certas teorias que flexibilizam os limites da interpretação 
conforme à nova Constituição das leis pré-constitucionais. Não é por 
acaso que se fala neste tipo de leis. De facto, embora as lei pós-
constitucionais com o decurso do tempo também se tornem leis 
antigas, as referidas teorias preocupam-se, sobretudo, em acentuar a 
possibilidade de a interpretação conforme à Constituição contrariar a 
intenção do legislador (histórico) nos casos em que a lei em causa haja 
sido editada sob um outro regime, tanto mais que o princípio da 
separação de poderes tem, aqui, um peso bastante menor. Mas 
subsistem sempre limites. Não é possível, por exemplo, uma 
interpretação conforme à Constituição de um regulamento proveniente 
do tempo do nacional-socialismo, portanto imbuído do pensamento 
próprio da Administração do Estado Totalitário, que em nenhum 
aspecto satisfazia as exigências de determinabilidade do Estado de 
Direito. Ou seja, e este é o aspecto que nos interessa sublinhar, mesmo 
que se perfilhe esta concepção, deve ficar claro que está vedada aos 
juízes a ´feitura´ de uma nova lei com conteúdo diferente da anterior: a 
interpretação conforme à Constituição não pode, em caso algum, 
converter-se em instrumento de revisão do Direito anterior à 
Constituição. Só que, na perspectiva do objectivismo actualista agora 
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referida, enquanto a vontade do legislador documentada através da 
história do preceito, pode eventualmente limitar a interpretação 
conforme à Constituição de leis pós-constitucionais (não podendo ser 
falsificada através da interpretação em conformidade com a 
Constituição), basta, em relação a leis anteriores à Constituição, que o 
novo entendimento seja admitido pela letra do preceito e não contrarie 
o sentido objectivo da lei." 

            (obra citada – pg. 314, grifei) 

            12. Em síntese, releva Rui Medeiros, verbis: 

"A correlação da lei significa apenas correcção da letra da lei, não 
podendo ser realizada quando os sentidos literais correspondem à 
intenção do legislador ou quando o resultado que se pretende alcançar 
não se harmonize com a teleologia imanente à lei. Para além disso, por 
mais desejável que se apresente uma alteração do sistema normativo, 
essa alteração pertence às fontes de direito, não ao intérprete (...). 
Razões extremamente ponderosas de segurança e de defesa contra o 
arbítrio alicerçam esta conclusão. Isto já para não falar do princípio da 
separação de poderes. A interpretação correctiva da lei em 
conformidade com a Constituição não se traduz, portanto, numa 
revisão da lei em conformidade com a Lei Fundamental." 

            (obra citada – pgs. 316/7) 

13. Para concluir – e agora já no campo que Rui Medeiros dedicou às decisões 
modificativas e à reflexão sobre a jurisdição constitucional em sua função negativa, ou 
positiva, - é de se ler, verbis: 

"III - Pelo contrário, à semelhança de GOMES CANOTILHO, o nosso 
ponto de partida – que, como se verá, é confirmado por uma leitura 
global do sistema português de fiscalização da constitucionalidade – é 
o de que o Tribunal Constitucional, entre nós, desempenha e não pode 
deixar de desempenhar fundamentalmente a função de jurisdictio: não 
é um legislador, ou, mesmo, superlegislador apócrifo. Sem dúvida que 
a função jurisdicional não é já hoje, nem se poderá mais compreender 
como a actividade de mera aplicação formal de um direito inteiramente 
dado. Mas à concreta realização do direito não compete a 
intencionalidade estratégica, reformadora e programática que 
corresponde aos poderes de direcção política e que no universo 
jurídico (melhor, político-jurídico) será própria do legislador. 

De facto, independentemente do significado que a tese do legislador negativo assume 
no modelo de justiça constitucional do Mestre de Viena e das objecções que podem ser 
dirigidas à visão Kelseniana da Constituição e do controlo da constitucionalidade, a 
contenção do controlo da constitucionalidade dentro dos limites do controlo negativo é 
justificada pelo princípio democrático e pelo princípio da separação e interdependência 
dos órgãos de soberania. O princípio da separação de poderes, embora não seja um 
princípio rígido, implica, no seu conteúdo essencial, a distinção entre legislação e 
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jurisdição. O princípio democrático postula, por seu lado, que a decisão política seja 
tomada, directamente ou através de órgãos representativos politicamente responsáveis, 
pelo povo. A negação ou atenuação da separação entre legislação e jurisdição põe, 
inevitavelmente, em causa o próprio modelo democrático-representativo vigente. 
Como sublinha Vital Moreira, a jurisdição constitucional não está constitucionalmente 
habilitada para usurpar o papel do legislador ordinário, expressão da maioria de 
governo, substituindo-se àquele nas escolhas constitucionalmente admissíveis (...) A 
idéia fundamental é a de que ao juiz constitucional só compete averiguar se a lei é ou 
não contrária à Constituição, mas não lhe compete substituir-se ao legislador na 
formulação das soluções conformes à Constituição. Aqui continuam a ter plena 
validade as limitações decorrentes do princípio da maioria e da separação de poderes. 
É à maioria democraticamente legitimada para governar que compete fazer as leis e 
não aos juízes, mesmo ao juiz constitucional. A este só compete verificar se aquele 
legislou contra a Constituição. A introdução de um sistema de fiscalização 
jurisdicional da constitucionalidade das leis não retira, portanto, à lei a sua posição de 
centralidade no ordenamento jurídico-constitucional. 

            (obra citada – pgs. 494/5, grifei) 

14. Tudo assim posto, os textos normativos, apresentados pela autora, ensejam a 
interpretação conforme? 

            15.Por certo que não! 

16.Os artigos 124 e 126 tipificam, criminalmente, o aborto provocado pela gestante, ou 
com seu consentimento (124) e o aborto provocado por terceiro (126). 

            17.Bastam-se no que enunciam, e como estritamente enunciam. 

18.Aliás, injurídico, data venia, manusear-se com a interpretação conforme a dizer-se 
que na definição dos tipos penais incriminadores, não seja criminalizada tal situação. 

19.No caso em estudo, há norma específica, a propósito, a do artigo 128 e é para ela 
que há de se voltar o tema da interpretação conforme. Reconheceu-o, aliás, a própria 
petição inicial, em seu item 9, a fls. 8, verbis: 

"Note-se, a propósito, que a hipótese em exame só não foi expressamente abrigada no 
art. 128 do Código Penal como excludente de punibilidade (ao lado das hipóteses de 
gestação que ofereça risco de vida à gestante ou resultante de estupro) porque em 1940, 
quando editada a Parte Especial daquele diploma a tecnologia existente não 
possibilitava o diagnóstico preciso de anomalias fetais incompativa, com a vida. Não se 
pode permitir, todavia, que o anacronismo da legislação penal impeça o resguardo de 
direitos fundamentais consagrados pela Constituição, privilegiando-se o positivismo 
exacerbado em detrimento da interpretação evolutiva e dos fins visados pela norma" 
(grifei). 

            20.Portanto, os artigos 124 e 126 passam muito ao largo da interpretação conforme. 

            21.O artigo 128 não a alberga, outrossim. 
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22.As situações extintivas da antijuridicidade, que enuncia, apresentam "o sentido 
inequívoco que a lei enquanto tal apresenta", para que sejam rememoradas as palavras 
de Rui Medeiros (item 9, deste parecer), sentido inequívoco e preciso, que se completa, 
e legaliza o aborto: 

            a) para que a mãe não morra (aborto terapêutico) 

            b) se a mãe, vítima de estupro, consente no aborto (aborto sentimental) 

            23.A situação de anencefalia não se coaduna, por óbvio, nessas situações. 

            24.O feto anencéfalo não causa a morte da mãe. Afasta-o a própria petição inicial. 

            25.Se causasse tal situação, ter-se-ia diante o aborto terapêutico. 

26.Quanto ao aborto sentimental não há discrepância na abalizada doutrina penal de 
que sua compreensão é limitadíssima à hipótese que enuncia: gravidez resultante de 
estupro. De se ler, Heleno Claudio Fragoso, verbis: 

"O aborto sentimental (que se realiza em conseqüência de um crime) 
todavia não se confunde com o aborto eugênico (conveniência de 
evitar procriação indesejável) ou com o aborto por indicação social 
(miséria ou dificuldades econômicas dos pais), que são sempre 
criminosos perante nossa lei. 

A exclusão do crime depende aqui do prévio consentimento da ofendida ou de seu 
representante legal (se for incapaz), devendo o médico certificar-se da existência de 
estupro (e não de outro crime sexual). Trata-se de norma excepcional, que não admite 
interpretação analógica. Não pode ser ampliada para legitimar o aborto quando a 
mulher foi vítima de outro crime, como, por exemplo, o de sedução." (in – Lições de 
Direito Penal – 7ª edição – pg. 123 – grifos do original e meu) 

27.Por tais considerações, lugar não há a que se cogite de interpretação conforme a 
Constituição nos textos apresentados. 

            28.Para encerrar este tópico, ainda uma vez com Rui Medeiros, verbis: 

"Daí a importância da afirmação da regra de que "o Tribunal 
Constitucional só pode declarar (ou não declarar) a 
inconstitucionalidade (ou ilegalidade) da norma em causa, mas não 
pode substituí-la por outra norma por ele criada (...) A função do 
Tribunal Constitucional é uma função de controle, de carácter 
essencialmente negativo (...) Ele é um contralegislador e não outro 
legislador." (obra citada – pg. 496 – grifei) 

29.Passo a outra linha de argumentação, e sustento que a vingar a tese do autor, 
sacrificado está o direito à vida. 

30.Com efeito, está no caput, do artigo 5º, da Constituição Federal, que abre o Título 
alusivo aos "Direitos e Garantias Fundamentais, verbis: 
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"Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida..." (grifei) 

31.Portanto o direito à vida é posto como marco primeiro, no espaço dos direitos 
fundamentais. 

32.O autor desta ação tem por tema central do pleito o fato de que nos casos de 
anencefalia não há possibilidade de vida extra-uterina, então razão não há a que 
permaneça a gestação. 

            33.Mas se há normal processo de gestação vida intra-uterina existe. 

34.E nos caos de anencefalia há o normal desenvolvimento físico do feto: formam-se 
seus olhos; nariz; ouvidos; boca; mãos, enfim o que lhe permite sentir, e também 
braços; pernas; pés; pulmões; veias; sangue que corre, o coração. 

35.Ora, o artigo 2º de nosso Código Civil, justo por não obscurecer esta realidade da 
vida que se forma no ventre materno, é textual, verbis: 

"Artigo 2º: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei 
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro". (grifei) 

36.O artigo 4.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos é, igualmente 
textual, verbis: 

"Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Este direito estará protegido pela 
lei, no geral, a partir do momento da concepção (grifei) 

37.A Convenção sobre os Direitos da Criança, no seu artigo 1º, reconhece o direito 
intrínseco à vida que tem todo ser humano concebido. O Preâmbulo desta Convenção é 
claro, verbis: 

"a criança por falta da maturidade física e mental, necessita de proteção e cuidado 
especiais, aí incluída a proteção legal, tanto antes, como depois, do nascimento." 

38.Portanto, os diplomas legais, tanto do direito interno, quanto internacional, 
estabelecem que vida há, desde a concepção. 

39.Eis porque não se revela correta a afirmação do il. advogado da autora quando, a 
buscar fazer prevalecer o direito da gestante, registrou que 

"... por fatalidade, não há viabilidade de uma outra vida, sequer um nascituro, cujo 
interesse se possa eficazmente proteger". (item 26, da petição inicial a fls. 15) 

40.Ora, o próprio dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, trazido à colação pelo il. 
advogado em nota de pé de página sobre a transcrição retro é textual em definir o 
nascituro como o ser humano já concebido, cujo nascimento se espera como fato futuro 
certo. 



 175

            41.O bebê anencéfalo, por certo nascerá. 

            42.Pode viver segundos, minutos, horas, dias, e até meses. Isto é inquestionável! 

43.E aqui o ponto nodal da controvérsia: a compreensão jurídica do direito à vida 
legitima a morte, dado o curto espaço de tempo da existência humana? 

            44.Por certo que não! 

45.Se o tratamento normativo do tema, como vimos (itens 34/37, deste parecer), 
marcadamente protege a vida, desde a concepção, por certo é inferência lógica, 
inafastável, que o direito à vida não se pode medir pelo tempo, seja ele qual for, de uma 
sobrevida visível. 

46.Estabeleço, portanto, e em construção estritamente jurídica, que o direito à vida é a 
temporal, vale dizer, não se avalia pelo tempo de duração da existência humana. 

47.E se assim o é, e o é afetivamente, dada a clareza dos textos normativos importa 
prosseguir, e indagar, então: a dor temporal da gestante é causa bastante a obscurecer, e então 
relativizar, a compreensão jurídica do direito à vida, como venho de assentar? 

          49.Estou em que não! 

50.De pronto, não são todas as gestante que, por sua dor, almejam livrar-se do ser humano, que 
existe em seus ventres maternos. 

51.Há, outras também, gestantes, que, se experimentam a dor, superam-na e, acolhendo a vida 
presente em seu ser, deixam-na viver, pelo tempo possível. 

52.Digo isso para assentar que a dor da gestante não é comum a todas as gestantes, de sorte que, 
e atento ao princípio jurídico da proporcionalidade, a temporalidade do direito à vida, como 
desenvolvi nos itens 42/45, retro, sobrepuja, por essa perspectiva, o direito da gestante não 
sentir a dor, posto que a dor não será partilhada por todas as gestantes, ao passo que todos os 
fetos anencefálos terão suprimidas suas vidas. 

53.É de se reconhecer, outrossim, e mantido o raciocínio na ponderação de bens, que por certo 
o sofrer uma dor, mesmo que intensa, não ultrapassa o por cobro a uma vida, que existe, intra-
ulterina, e que, seja sempre reiterado, goza de toda a proteção normativa, tanto sob a ótica do 
direito interno, quanto internacional. 

            54.O feto no estado intra-uterino é ser humano, não é coisa! 

55.Noutro giro de argumentação, é de se ter presente que o artigo 3º, inciso I da Constituição de 
nossa República expressa como objetivo seu, perene, verbis: 

            "I – construir uma sociedade livre, justa e solidária." (grifei) 

56.Ora, o pleito da autora, titulado por órgão que representa profissionais da área da saúde, 
impede possa acontecer a doação de órgãos do bebê anencéfalo a tantos outros bebês que, se 
têm normal formação do cérebro, todavia têm grave deficiência nos olhos, nos pulmões, nos 
rins, no coração, órgãos estes plenamente saudáveis no bebê anencéfalo, cuja morte prematura 
frustará a vida de outros bebês, assim também condenados a morrer, ou a não ver. 
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57.O pleito da autora, por certo, vai na contra-mão da construção da sociedade solidária a que 
tantos de nós, brasileiras e brasileiros, aspiramos, e o ser solidário é modo eficaz de instituir a 
cultura da vida. 

58.Quer por ser injurídico, no caso apresentado, o recurso à interpretação conforme a 
Constituição, quer pela primazia jurídica do direito à vida, como aqui desenvolvida, o pleito é 
de ser indeferido. 

            Brasília, 18 de agosto de 2004. 

            CLAUDIO FONTELES 

            PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 

Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/pesquisaEmail/. Acesso em: 08/01/2007. 

 
 
 


