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Muitas especialidades apresentadas neste livro são 
novas e promissoras, mas nenhuma delas promete tanto ou 
desperta tanto interesse quanto o Biodireito, como afirmam 
especialistas na área. A ciência avança rapidamente, e 
questões como produção de alimentos geneticamente 
modificados, inseminação artificial e clonagem há alguns 
anos pareciam mera ficção científica. Hoje, são realidade. 
E o advogado especializado em Biodireito, já chamado de 
biojurista, precisa entrar em cena.

“O progresso da ciência é muito rápido, mas os cientistas não 
podem fazer tudo. Também não basta criar a regulamentação, 
pois não podemos tirar a liberdade de investigação da ciência. É 
preciso buscar o equilíbrio do pêndulo, e é isto que se procura 
através do Biodireito.”

Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, professora de Direito da 
USP (Universidade de São Paulo) e da PUC (Pontifícia Universidade 
Católica) e consultora da Sociedade Internacional de Bioética
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Para ela, o Biodireito é um campo muito amplo e exige do advogado 
muito conhecimento nas áreas de Biossegurança, Biologia e Direito, 
obviamente. É interdisciplinar, ou seja, precisa de outras disciplinas, 
precisa interagir com outras áreas do conhecimento.

A Professora Maria Celeste, que já lecionou Bioética na Faculdade 
São Francisco da USP e atualmente é responsável pela disciplina 
Biodireito nos programas de Pós-Graduação da PUC de São Paulo diz 
que a procura de informação nessa área é imensa. Na sala de aula dos 
programas de Pós-Graduação em Biodireito, há médicos, psiquiatras, 
padres, além de advogados, todos em busca de especialização. 

Além de dar aulas, Maria Celeste atua também como advogada na 
área de Biodireito, dá consultoria, faz pareceres e admite que diversos 
casos fazem com que tenha de voltar a estudar. 

Segundo a Professora, também há leis recentes que precisam ser 
conhecidas e entendidas. No Estado de São Paulo, por exemplo, existe 
uma legislação sobre os direitos do paciente, mas quase ninguém 
conhece seus detalhes. É o caso do paciente terminal, que tem direito a 
escolher, entre outras coisas, o lugar em que quer morrer.

A ciência tem evoluído de tão forma que até mesmo os advogados 
foram surpreendidos com o aparecimento de questões que não se 
encaixavam em nenhuma das áreas tradicionais. De acordo com a 
advogada Patrícia Bono, presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito 
coordenadora da Comissão de Biodireito e Bioética da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), em 1999 a entidade percebeu que assuntos 
como clonagem e alimentos geneticamente modificados não estavam 

“Profissionais de várias áreas querem se aconselhar, saber o que podem ou 
não podem fazer. O médico, por exemplo, precisa saber até onde pode ir para 
não brincar de Deus, como eles dizem.” 

Maria Celeste Cordeiro Leite Santos, professora de Direito da USP e da PUC e 
consultora da Sociedade Internacional de Bioética
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sendo tratados por nenhuma comissão da OAB. Foi aí que surgiu a 
Comissão de Biodireito e Bioética. O objetivo era analisar os casos que 
fossem surgindo nessa área e buscar uma diretriz para o pensamento de 
advogados, juízes, promotores etc. 

Formação profissional
 
Aqueles estudantes de Direito ou advogados recém-formados que 

quiserem se especializar em Biodireito vão precisar investir, e muito, na 
sua formação, segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito. 

 
Embora a ciência progrida muito rápido, as regulamentações são mais 

lentas, e o advogado tem de acompanhar tudo o que acontece. Por isso, é 
fundamental dominar outros idiomas e usar com facilidade a Internet.

Ainda na faculdade, os estudantes de Direito podem buscar cursos 
rápidos sobre Biodireito, que já estão sendo oferecidos por 
algumas escolas. Participar desses cursos ajuda a conhecer 
a área e confirmar a intenção de se tornar um biojurista. Os 
recém-formados que, de alguma forma, sentem-se atraídos 
pelo Biodireito devem procurar especialização na área. Em 
termos de especialização e mestrado, Patrícia Bono diz que 
já há boas opções no Brasil – em São Paulo e Santos, por 
exemplo – mas quem pode ir para o exterior vai encontrar 
cursos muito bons em Coimbra, Portugal, na Argentina e na 
Sorbonne, na França.

Mas, além de uma boa especialização, títulos de 
mestre ou doutor, o biojurista é, na opinião de Patrícia Bono,  
um advogado com postura diferente. 

“O caminho para o Biodireito é graduação, especialização e depois mestrado 
e doutorado na área. Não há alternativa.” 

Patrícia Bono, presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito
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Para a presidente, também o fato de ter de lidar com biologia 
e química, por exemplo, afasta muita gente. Mas não há alternativa; 
um biojurista vai falar em transferência nuclear, biodiversidade, RNA 
recombinante e muitos outros temas complexos. 

“O biojurista precisa aprender a se relacionar com outros especialistas, porque 
vai trabalhar com cientistas de outras áreas. Não pode se colocar em um pedestal.” 

Patrícia Bono, presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito 

“Costumo dizer que o Biodireito é a vingança das ciências biológicas. Muita 
gente, na hora do vestibular, faz opção por Direito, primeiro, porque gosta, 
segundo, porque é uma oportunidade de se livrar da biologia, física, química, etc. 
Mais tarde tem que estudar tudo isso de novo para se tornar um biojurista.”

Patrícia Bono, presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito 

C 

“Sempre fui meio curioso e, pela afinidade entre o Direito Ambiental, que é 
minha especialidade, e o Biodireito, passei um ano pesquisando e estudando o 
assunto para falar durante o 1.º Congresso Brasileiro de Legislação Ambiental, 
Bioética e Biodireito, realizado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), 
em Ribeirão Preto, em maio de 2002. A ligação entre o Biodireito e o Direito 
Ambiental é estreita; qualquer alteração nas plantas pode impactar o meio 
ambiente. Hoje, acredito que um bom biojurista tem de gostar das ciências 
biológicas, ter facilidade para compreender os processos científicos e, acima de 
tudo, ter vocação para desbravar e propor novos modelos.”

Evandro Alves da Silva Grili, sócio e direitor de Direito Ambiental do escritório 
Brasil, Salomão e Matthes Advocacia, de Ribeirão Preto (SP).
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Atuação profissional

Os especialistas na área acreditam que essa é uma carreira para 
advogados jovens, gente com condições de investir na formação e disposta 
a abrir novos campos de trabalho. 

Atualmente, os advogados que começam a militar nessa área trabalham 
mais em consultoria; poucos casos foram parar na Justiça. Por enquanto, os 
casos mais conhecidos são a questão da soja geneticamente modificada e um 
caso de reprodução assistida, em que uma mulher ficou viúva e decidiu ter um 
filho do marido morto, usando sêmen depositado. Quando a criança nasceu, 
ela não conseguia registrar o bebê como filho do marido morto. Perdeu em 1.ª 
instância, mas depois conseguiu, com a ajuda de um biojurista. 

Outras questões, segundo a Sociedade Brasileira de Biodireito, 
também têm ido parar na Justiça desde o início da década de 90 e se 
referem ao Biodireito, tais como as solicitações de aborto em caso de 
máformação do feto e os pedidos feitos por médicos para que a 
Justiça autorize a transfusão de sangue em pacientes cuja crença 
religiosa os impede de fazê-la, os chamados Testemunhas de 
Jeová. Aos poucos, as questões bioéticas vão ficando mais claras, 
e as pessoas passam a saber que podem recorrer ao Judiciário.

Em outros países, citam-se diversos casos envolvendo 
principalmente inseminação artificial. Dois exemplos são muito 
referidos: na Suécia, um rapaz doou seu sêmen para que um casal 
de lésbicas pudesse ter um filho, mas, depois, foi obrigado a pagar 
pensão às três crianças geradas; nos Estados Unidos, um casal de 
brancos fez inseminação artificial e nasceram gêmeos negros.

“Em cinco anos, o Biodireito vai explodir, é mais ou menos o mesmo tempo 
que levou o Direito Tecnológico, ligado à Internet.”

Evandro Alves da Silva Grili, sócio e diretor de Direito Ambiental do escritório 
Brasil, Salomão e Matthes Advocacia de Ribeirão Preto (SP).
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Características do profissional em Biodireito

Capacidade de trabalhar em equipes interdisciplinares;
domínio de outros idiomas: além do inglês e espanhol, o francês 
é fundamental, já que a França tem ótimas publicações no campo 
da Bioética;
facilidade para usar a Internet e se manter atualizado;
gostar de estudar e pesquisar novos assuntos;
apreciar as ciências biológicas.

Sugestões de leitura

O equilíbrio do pêndulo – A Bioética e a Lei – Maria Celeste 
Cordeiro Santos
O estado atual do Biodireito – Maria Helena Diniz
Morte encefálica e a lei de transplante de órgãos – Maria 
Celeste Cordeiro Santos e Oliveira Mendes

D A

Há sete ou oito anos, ninguém imaginaria que o Direito 
Administrativo fosse se tornar uma área tão interessante para advogados 
da área privada. Até então, quem gostava de Direito Administrativo 
tinha de prestar um concurso e atuar na Advocacia da União, do Estado 
ou do Município. Só havia essa alternativa. E, na faculdade, só prestava 
atenção à disciplina quem desejava ingressar na carreira pública.

 

“Em termos financeiros, o Biodireito ainda não é uma área tãorentável. Mas 
muita gente aposta que a situação vai mudar em pouco tempo. Dentro de cinco 
anos, um biojurista vai estar ganhando tanto quanto um bom tributarista.”

Patrícia Bono, presidente da Sociedade Brasileira de Biodireito
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Atuação profissional

Hoje, o cenário é outro, porque a realidade brasileira também é outra. 
De acordo com a professora da USP, Odete Medauar, as privatizações e 
a ampliação das atribuições do Estado são os principais fatores 
responsáveis pelas mudanças.

Por um lado, empresas privadas assumiram os serviços 
de telefonia, fornecimento de energia elétrica etc. e 
passaram a se relacionar com o Poder Público. Por isso, 
têm de contar com a ajuda de advogados que entendam 
como funciona o Estado do ponto de vista administrativo. 
Além do mais, na esteira das privatizações, apareceram 
as chamadas agências reguladoras, responsáveis pela 
criação de regras, fiscalização e punição das empresas 
de um determinado setor. Surge, então, outro campo 
de trabalho para o advogado especializado em Direito 
Administrativo, uma vez que o conflito entre consumidor e 
empresa é praticamente inevitável.

E as alterações não param por aí. Setores que há 10 anos não 
tinham tanto destaque foram ampliados. Um bom exemplo é a Vigilância 
Sanitária, que antes era um departamento do Ministério da Saúde 
e, agora, foi transformada em agência, com poderes para estabelecer 
normas e fiscalizar. Ou seja, cada vez mais, as empresas precisam contar 
com a ajuda de profissionais que dominem o Direito Administrativo e as 
ajudem a lidar com o Poder Público.

 

“É preciso prestar atenção no grande número de licitações que a União, 
Estados e Municípios promovem. Fala-se em redução do Estado, mas o que 
houve, de fato, foi uma transformação, demandando a presença do advogado 
para esclarecer as questões. Por tudo isso, hoje, em diversos escritórios de 
grande porte, já existe a figura do advogado especializado em licitações.”

Odete Medauar, professora da USP (Universidade de São Paulo)
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Ou seja, estamos diante de um novo e promissor campo de trabalho. 
Mas como se preparar para ingressar nesse mercado?

 
Formação profissional

A disciplina Direito Administrativo faz parte do currículo mínimo 
determinado pelo Ministério da Educação para o curso superior de 
Direito. Ou seja, todo curso de Direito precisa oferecer essa matéria aos 
seus alunos. Mas, quanto à qualidade, obviamente varia muito de uma 
faculdade para outra.

“A graduação dá um conhecimento básico para o aluno; quem quer seguir 
a área de Direito Administrativo deve estudar sozinho ou buscar cursos 
complementares.”

Odete Medauar, professora da USP

D

Para  o professor Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho, advogado espe-
cializado em Direito Administrativo, a pós-graduação é fundamental. Em sua 
vivência, Amaral destaca as relações estabelecidas ao longo da carreira — foi 
diretor jurídico da Telesp, trabalhou na Cesp, entre outros —, mas também 
destaca a pós-graduação como caminho para “sedimentar os conhecimentos”. 
Hoje, dono de seu próprio escritório, Amaral Filho trabalha com mais um 
sócio e um estagiário e atua em uma área bem específica: o controle de contas. 
Sua especialidade é atender empresas privadas que tenham contratos com a 
administração pública e que, em algum momento, sejam auditadas pelo Tribunal 
de Contas. “Minha passagem pela administração pública ajudou muito, estive 
do outro lado do balcão e isso é fundamental atualmente para atuar tanto na 
defesa de empresas quanto na parte consultiva.“


