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1. RESUMO 

Este trabalho discute a teoria tridimensional de Miguel Reale, e a sua dialética da 

complementaridade com vistas a analisar a arguição de descumprimento de preceito 

fundamental n. 54 (ADPF 54), julgada em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal 

(STF). A ADPF 54 aborda a questão da possibilidade de interrupção da gravidez em 

caso de anencéfalo e a inconstitucionalidade da configuração do crime de aborto 

nesse caso. O entendimento foi firmado há três anos mediante decisão em que os 

Ministros do STF fixaram entendimento de que a interrupção da gravidez, desde que 

envolva feto anencéfalo, não é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 

I e II do Código Penal (CP). Apesar do entendimento ter sido pacificado, importa 

nesse momento avaliar acadêmica e cientificamente a decisão sob uma perspectiva 

ética e axiológica. Vale analisar a maneira como os dispositivos constitucionais 

aplicáveis foram considerados pelos ministros do STF de modo a também considerar 

esses argumentos ante o aborto, de forma geral. Ética e axiologia se aplicam ao 

pensamento de Reale. Ao promover uma reflexão jusfilosófica do direito, afirma que, 

“o objeto de estudo do jusfilósofo é a experiência jurídica na integridade de sua 

estrutura fático-axiológico-normativa” (REALE, 1994, p. 14). Ou seja, fato, valor e 

norma “coexistem numa unidade concreta”. Para ele, a experiência jurídica é 

analisada segundo a dialética da complementaridade (implicação-polaridade): fato e 

valor são necessariamente coexistentes (implicação) e relacionam-se de maneira 

irredutível (polaridade) e disso resulta a norma (REALE, 2002, p. 65). Assim, esta 

pesquisa compreende o pensamento de Reale e, em seguida, os considera para 

analisar a ADPF 54.  

2. INTRODUÇÃO  

O direito é plurissignificativo e diversos são os modos de conceituá-lo. Reale 

defende que em qualquer fenômeno jurídico há um fato, um valor e uma norma 

interligados. O autor propõe integrar desses a partir da dialética da 

complementaridade, superando propostas que analisam esses elementos do direito 

de forma apartada (REALE, 1996, p. 513). O autor citado une aqueles que até então 

eram os focos de trabalho do jurista (norma), do filósofo (valor) e do sociólogo (fato); 

os dois últimos são irredutíveis um ao outro, o que se denomina como polaridade. 

Assim, a síntese (norma) não é resultado da mistura entre tese (fato) e antítese 

(valor), mas da implicação destes que se complementam originando a “estrutura 

normativa como momento de realização do Direito.” (REALE, 2002, p. 67). A 



compreensão da proposta de Reale propõe um novo modo de aplicar o Direito como 

um todo. Por ocasião do julgamento da ADPF 54, dispositivos constitucionais foram 

invocados pelos ministros do STF, assumindo contornos éticos e axiológicos. A 

escolha se volta para a análise dos valores envolvidos na ADPF 54, além de 

compreender a aplicação da Teoria Tridimensional do Direito.   

3. OBJETIVOS 

Compreender a ontognoseologia de Miguel Reale, a partir da sua proposta 

axiológica, e os conceitos de polaridade, dialética da complementaridade e Teoria 

Tridimensional do Direito. Analisar os argumentos expostos na ADPF 54 e o 

posicionamento dos ministros do STF nesta, ante o pensamento de Reale.  

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa utiliza o método analítico para tratar de textos da doutrina e discutir 

conceitos, sistematizando-os. Para a análise da legislação aplicável considera o 

método dedutivo. Quanto à ADPF 54, considera a ontognoseologia de Miguel Reale 

- objeto de estudo e também método de trabalho, que “integra em si duas ordens de 

pesquisas: uma sobre as condições subjetivas e outra sobre as condições objetivas 

do conhecimento.” (REALE, 1994, p. 21). As pesquisas se desenvolvem a partir de 

reuniões, levantamento bibliográfico, leitura de doutrina, artigos, legislação e da 

decisão.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Os tópicos analisados pela pesquisa incluem o tridimensionalismo de Reale, a ADPF 

54 e os conceitos nela abordados: axiologia, ontognoseologia, Teoria Tridimensional 

do Direito e dialética da complementaridade no pensamento do professor.   

Para Miguel Reale, “a filosofia começa com um estado de inquietação e de 

perplexidade, para culminar numa atitude crítica diante do real e da vida.” (REALE, 

1994, p. 3), sendo que filosofia é axiologia na medida em que “toda especulação 

filosófica é necessariamente crítica, e que criticar implica valorar, apreciar algo sob 

prisma de valor” (REALE, 1993, p. 27). Por sua vez,  

a estrutura do Direito é tridimensional, visto como o elemento normativo, 
que disciplina comportamentos individuais e coletivos, pressupõe sempre 
uma dada situação de fato, referida a valores determinados. (REALE, 1996, 
p. 511).  

Por historicismo axiológico entende-se o modo como Reale interpretava a axiologia 

e a cultura, o modo como “fundamentava a conceituação de direito e a dialética da 

complementaridade.” (MARTINS, 2015, p. 267).  



A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, em 17 de junho de 

2004, propôs a ADPF n. 54. Alegou a inconstitucionalidade da interpretação 

segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos 

artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do CP – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, considerando os preceitos dos artigos 1º, IV – dignidade da 

pessoa humana -, 5º, II – princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade -

, 6º, caput, e 196 - direito à saúde -, todos da Constituição Federal. Em síntese a 

CNTS descordara da proibição de se efetuar a antecipação terapêutica do parto nos 

casos de fetos anencéfalos e pretendia que se fizesse prevalecer os princípios da 

Lei Maior, citados acima. O STF realizou audiências públicas e julgou a ação 

procedente declarando “a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a 

interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 

e 128, incisos I e II, do Código Penal” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, p. 

1). O ordenamento jurídico foi alterado, liberando-se o aborto de fetos anencéfalos - 

estimado como o início da liberação em outras circunstâncias. 

5.1 Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 

A ADPF é tratada no artigo 102, parágrafo 1º, da CF, resultado da Emenda 

Constitucional n.3/93. Compete ao STF a sua apreciação. A matéria é 

complementada pela Lei n. 9.882/99, cujo objetivo é “evitar ou reparar a lesão a 

preceito fundamental, resultante de ato de Poder Público” (BRASIL, Lei n. 9.882, 

1999); devendo ser proposta se “relevante o fundamento da controvérsia 

constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os 

anteriores à Constituição” (BRASIL, Lei n. 9.882/99).  São legitimados a propor uma 

ADPF o 

“Presidente da República, as Mesas da Câmara e do Senado Federal, os 
Governadores dos Estados e o Governador do Distrito Federal, as Mesas 
das Assembleias Legislativas e a Mesa da Câmara Distrital, o Procurador-
Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com 
representação no Congresso Nacional, as confederações sindicais e 
entidades de classe de âmbito nacional.” (CF, art. 103)  

Por preceito fundamental entende-se como fundamento da Constituição Federal. 

Este está presente nas normas matérias – as quais disciplinam o conteúdo 

necessário de uma constituição - referentes à forma e à estrutura do Estado, o tipo 

de governo, o modo de funcionamento dos poderes, os princípios e direitos 

fundamentais, a ordem econômica e social.   

 



5.2 Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 54 

A ADPF 54 teve como centro a tipificação ou não do aborto de feto anencéfalo nos 

artigos 124, 126, e 128, incisos I e II, do Código Penal, considerando os preceitos 

dos artigos 1º, IV – dignidade da pessoa humana -, 5º, II – princípio da legalidade, 

liberdade e autonomia da vontade -, 6º, caput, e 196 - direito à saúde -, todos da CF.  

No processo, tem-se como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Saúde – CNTS que afirma ser inconstitucional a interpretação que enquadra o 

aborto de anencéfalo como fato tipificado nos artigos 124, 126, e 128, incisos I e II, 

do CP. Estes artigos dizem respeito, respectivamente, ao aborto provocado pela 

gestante ou com seu consentimento, aborto provocado por terceiro com o 

consentimento da gestante e aborto necessário. A CNTS discorda da proibição de 

se efetuar a antecipação terapêutica do parto nos casos de fetos anencéfalos, pois, 

a seu ver, há desconsideração da superior hierarquia da CF em relação ao CP, 

devendo, portanto, prevalecer os princípios da Lei Maior, citados acima. 

Antes da decisão, os Ministros tiveram quatro dias de audiência pública, proposta 

pelo Ministro Marco Aurélio, com participação de representantes da Advocacia-Geral 

da União, entidades religiosas e científicas, a fim de constatar as diversas opiniões 

sobre o assunto. As sessões ocorreram em 26 e 28 de agosto e em 4 e 16 de 

setembro de 2008.  

Em síntese, a CNTS quer garantir o direito da gestante de feto anencéfalo praticar o 

aborto, contrapondo os direitos fundamentais ante os artigos do Código Penal já 

citados. A garantia tem por argumento que aqueles estão positivados na 

Constituição Federal, enquanto estes estariam em uma lei infraconstitucional. Logo, 

devem prevalecer os primeiros, não tipificando, assim, a conduta nos artigos 124, 

126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. Os Ministros do STF acolheram a ADPF 

54 e reconheceram o direito da gestante, atribuindo-lhe o direito de escolha, sem 

que haja necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 54. Relator: Min. 

Marco Aurélio, 2012)  

5.3 Aborto de anencéfalo e os Direitos fundamentais 

A definição de crime de aborto, para o Direito Penal brasileiro, é indispensável antes 

de se desenvolver alguma análise acerca do assunto. Segundo Bitencourt,  

é insuficiente a simples expulsão prematura do feto ou a mera interrupção 
do processo de gestação, mas é indispensável que ocorram as duas coisas, 
acrescidas da morte do feto, pois o crime somente se consuma com a 



ocorrência desta, que, segundo a ciência médica, nesses casos de 
anencéfalo, acontecera antes. (BITENCOURT, 2015, p. 187) 

As principais controvérsias se desenvolvem em dois pontos: um feto anencéfalo 

possui vida? Como aplicar os direitos fundamentais – dignidade da pessoa humana, 

princípio da legalidade, liberdade e autonomia da vontade, direito à saúde – nesse 

caso?  

O primeiro ponto se desenvolve a partir da definição de morte para o Direito: a 

cessação das atividades cerebrais. Logo, o início da vida ocorre com o início destas 

atividades. Portanto, se um feto anencéfalo não possui vida, não há que se falar que 

tal conduta seja a tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do CP, porque, 

como foi explicado acima, é necessário que o feto seja expulso prematuramente e 

venha a óbito. 

Muito fácil seria se as proposições fossem tão lógicas como aparentam ser; após a 

análise da audiência, pode-se constatar que não. Já no primeiro dia, o Dr. Rodolfo 

Acatauassú Nunes afirma que: 

a Associação Médica Americana não aceita a equivalência da anencefalia à 
morte encefálica, tendo proibido a possibilidade de retirada dos órgãos de 
tais fetos para a realização de transplantes. Apontou a existência da 
Portaria nº 487, do Ministério da Saúde, cujo artigo 1º prevê que a retirada 
de órgãos e/ou tecidos de neonato encefálico para fins de transplante ou 
tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de parada cardíaca 
irreversível. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, p. 20)   

 Em contraposição ao argumento de que os anencefálicos não tem potencialidade 

de vida, transcreve-se da ADPF 54 os depoimentos da Dra. Cinthia Macedo Specian 

e do Dr. Dernival da Silva Brandão, respectivamente:  

Aduziu que os bebês nascidos vivos com diagnóstico de anencefalia 
possuem sinais clínicos de atividade cerebral, por exemplo, reação pupilar, 
movimento ocular espontâneo, resposta auditiva, sucção e respiração 
espontânea. Sustentou que o protocolo para o diagnóstico de morte 
encefálica indicado pelo Conselho Federal de Medicina só pode ser 
aplicado a um paciente que tenha mais de sete dias de vida extrauterina, 
sendo impossível fazê-lo no caso de feto anencéfalo. (BRASIL, Supremo 
Tribunal Federal 2012, p. 26) 
O Dr. Dernival da Silva Brandão, (...) defendeu que a interrupção do parto 
antes de o procedimento tornar-se viável é uma espécie de aborto – no 
caso do feto anencéfalo, aborto eugênico. Acrescentou que essa gravidez 
não causa maior perigo à mãe do que uma gestação gemelar. Sustentou 
não ter a reduzida expectativa de vida do feto o condão de limitar os direitos 
do nascituro. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, p. 26-27) 

O segundo ponto refere-se ao conflito entre os direitos da gestante e do feto. Apesar 

da lei estabelecer que a personalidade civil é estabelecida a partir o nascimento com 

vida, o nascituro já tem seus direitos salvaguardados desde a concepção (Lei n. 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, artigo 2º).  



Os direitos fundamentais estão positivados na CF, portanto, são hierarquicamente 

superiores às outras normas, como por exemplo, o CP. Este argumento foi usado 

pela CNTS a fim de fazer preponderar os direitos fundamentais elencados - 

autonomia, dignidade, liberdade da gestante -, ou seja, a Confederação buscou 

argumentos para descriminalizar o aborto de anencéfalo. Não citaram, entretanto, o 

direito à vida, pois este daria um sentido contraditório, pois não se busca preservar a 

vida do anencéfalo nesse caso. Deve-se salientar que o princípio da dignidade da 

pessoa humana é absoluto, preponderando sobre todos os outros direitos 

fundamentais. Logo, é de se pensar se a gestante de feto anencéfalo tem o direito 

de realizar o aborto, pois muitos especialistas afirmam ser uma “experiência de 

tortura”, no qual é violada a sua dignidade.  

5.4 Teoria Tridimensional do Direito 

Segundo Miguel Reale, a experiência jurídica possui três elementos: fato, valor e 

norma; o primeiro coexiste sempre com o segundo. Ambos se relacionam 

implicando-se, sem, contudo, reduzir-se um ao outro. Dessa interação, resulta a 

norma como prática do Direito. O fenômeno é denominado por Reale dialética de 

implicação-polaridade ou dialética de complementariedade, responsável pela criação 

da tridimensionalidade específica. 

Quando se procuram combinar os três pontos de vista unilaterais e, mais 
separadamente, os resultados decorrentes de estudos levados a cabo 
separadamente, segundo aqueles pontos de vista, configura-se o que 
chamamos de tridimensionalidade genérica do Direito.  
Quando, ao contrário, [...] se faz um exame prévio da correlação essencial 
dos elementos primordiais do Direito, mostrando que eles sempre se 
implicam e se estruturam numa conexão necessária, temos a 
tridimensionalidade específica, [...]. (REALE, 1996, p. 514) 

Para ele,  

Fato, valor e norma estão sempre presentes e correlacionados em qualquer 
expressão da vida jurídica, seja ela estudada pelo filósofo ou o sociólogo do 
direito, ou pelo jurista como tal, ao passo que, na tridimensionalidade 
genérica ou abstrata, caberia ao filósofo apenas o estudo do valor, ao 
sociólogo o do fato e ao jurista o da norma [..]. (REALE, 1994, p. 57) 

No tópico seguinte, será dissertado sobre os valores em Miguel Reale e a aplicação 

de sua teoria à ADPF 54. 

5.5 Valor, Axiologia, Personalismo Axiológico e Historicismo Axiológico 

O valor está presente em toda a História, podendo variar a depender da época. 

Neste tópico será desenvolvido o seu conceito e algumas reflexões envolvendo 

valores.  



Tem-se a dificuldade de se desenvolver o conceito de valor pois este não é  um 

objeto ideal, apesar de ser “a-espacial e a-temporal” (REALE, 1994, p. 141): precisa 

relacionar sua existência a algo. Os objetos ideais, todavia, não necessitam de 

qualquer tipo de relação e são quantificáveis.  

A ciência que estuda o valor é a axiologia. A partir desta surgem os conceitos de 

Historicismo axiológico e Personalismo axiológico. O primeiro diz respeito ao 

desenvolvimento do valor ao decorrer do tempo, considerando que há uma relação 

de implicação-polaridade entre valor e realidade.  

os valores não possuem uma realidade em si, ontológica, mas sim 
vinculada a atos e coisas valiosas. Trata-se de algo que se revela na 
experiência humana, através da história. Os valores não são uma realidade 
ideal que o homem contemple como se fosse um modelo definitivo, ou que 
só possa realizar de maneira indireta, como quem faz uma cópia. Os 
valores são, ao contrário, algo que o homem realiza em sua própria 
experiência e que vai assumindo expressões diversas e exemplares, 
projetando-se através do tempo, numa incessante constituição de entes 
valiosos. (REALE, 1994, p. 157) 

Já o segundo diz respeito a como os valores influenciam a conduta humana e a 

sociedade de um modo geral.  

Os valores representam um ideal em si e de per si [...] de maneira que não 
seriam projetados ou constituídos pelo homem na história, mas 
„descobertos‟ pelo homem através da história. (REALE, 1994, p. 152) 

Reale afirma que  

Toda sociedade obedece a uma tábua de valores, de maneira que a 
fisionomia de uma época depende da forma como seus valores se 
distribuem ou se ordenam. É aqui que encontramos outra característica do 
valor: - sua possibilidade de ordenação ou graduação preferencial ou 
hierárquica [...]. (REALE, 1994, p. 144) 

A partir deste trecho é possível iniciar algumas análises envolvendo valores e ADPF. 

Inicialmente, deve-se considerar que a época em que se promulgou a CF (1988) e o 

CP (1940) o Brasil encontrava-se em outra realidade. Os valores passaram a 

envolver a atualidade são muito diferentes, por exemplo, no caso do divórcio - o qual 

foi e ainda é muito rejeitado pela Igreja Católica, entretanto, a sociedade brasileira 

viu-se necessitada de tal mecanismo, deixando assim os valores estabelecidos pela 

religião.  

A situação do feto anencéfalo não pode ser mais retardado, pois 

o Brasil é o quarto país no mundo em casos de fetos anencéfalos. [...]A 
incidência é de aproximadamente um a cada mil nascimentos, segundo 
dados da Organização Mundial de Saúde [...]. Chega-se a falar que, a cada 
três horas, realiza-se o parto de um feto portador de anencefalia. Esses 
dados foram os obtidos e datam do período de 1993 a 1998 [...]. (BRASIL, 
Supremo Tribunal Federal 2012, p. 31) 



Os valores enfatizados na ADPF 54 são dignidade da pessoa humana - que envolve 

o físico, a moral e o psicológico-, princípio da legalidade, liberdade, autonomia da 

vontade e direito à saúde. Em alguns depoimentos também se encontra o direito à 

vida, o qual é utilizado como argumento em defesa do feto anencéfalo. Após estudo 

do caso, pode-se desfazer a ideia de que os valores defendidos pelos que defendem 

a ADPF 54 é desumano e indiferente. Apesar de se tratar de uma situação de difícil 

posicionamento, é possível entender o motivo pelo qual o STF inseriu essa norma 

no ordenamento jurídico. Na situação observada, a Medicina muito contribuiu para 

as decisões, pois foi a partir da determinação se há ou não vida que os Ministros do 

STF julgaram procedente a ADPF: 

[...] 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 intrauterina, alcançando 65% dos casos, ou à sobrevida 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 [...]. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 
2012, p. 5-6) 
[...] informou alcançar índices altíssimos a mortalidade materna no país, 
sendo, por exemplo, trinta vezes maior do que a observada em Portugal. 
Ressaltou estimar-se que se praticam no Brasil, anualmente, entre um 
milhão e um milhão e meio de abortos. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 
2012, p. 23) 
[...]não ocorrência de atividade cortical no feto anencéfalo, semelhante a um 
morto cerebral, [...]. Existiria somente vida visceral – meramente vegetativa 
– capaz de fazer bater o coração e respirar. (BRASIL, Supremo Tribunal 
Federal 2012, p. 23) 

Constata-se que não há expectativa de vida para o anencéfalo, consoante afirma a 

Dra. Ieda Therezinha o percentual de fetos nascidos vivos nessa condição seria de 

40% a 60%. Após o nascimento, somente 8% sobreviveriam por pequeno lapso 

temporal. Presume-se ser esse um dos motivos norteadores da decisão do STF, 

além dos princípios constitucionais. Não se pode refutar outros argumentos 

relevantíssimos em relação ao anencéfalo:  

[...] a neurociência demonstra que o anencéfalo tem substrato neural para 
desempenho de funções vitais e consciência, o que contraindica a 
interrupção da gravidez, possibilitando a disponibilização dos órgãos do 
recém-nascido para transplante. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, 
p. 21) 

Todavia, decidiu-se em favor da gestante devido aos pouquíssimos casos em que o 

feto anencéfalo sobrevive. O Relator, Ministro Marco Aurélio, em seu voto insiste 

que não há de se falar em direito à vida pelo fato de que: 



[...] não se trata de feto ou criança com lábio leporino, ausência de 
membros, pés tortos, sexo dúbio, Síndrome de Down, extrofia de bexiga, 
cardiopatias congênitas, comunicação interauricular ou inversões viscerais, 
[...] „deficiência é uma situação onde é possível estar no mundo; 
anencefalia, não‟ (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, p. 17) 

Consideração importante faz o Ministro Gilmar Mendes ao referir-se à necessidade 

de regulamentação acerca da possibilidade de interrupção da gravidez, em caso de 

feto anencéfalo: 

[...] é indispensável que o Ministério da Saúde regulamente 
adequadamente, com normas de organização e procedimento, o 
reconhecimento da anencefalia. Enquanto pendente regulamentação, a 
anencefalia deverá ser atestada por no mínimo dois laudos diagnósticos, 
produzidos por médicos distintos, e segundo técnicas de exame atuais e 
suficientemente seguras. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal 2012, p. 37) 

Essas medidas devem ser tomadas a fim de dar eficácia à decisão jurídica 

estabelecida e auxiliar as autoridades competentes. Os fatos demonstram a situação 

do assunto retratado e os valores veiculados completam a polaridade presente na 

norma interpretada pelo STF. 

6. RESULTADOS  
O exame da correlação essencial entre fato, valor e norma como os elementos que 

integram o direito permite uma análise integral do fenômeno jurídico e das questões 

humanas em geral. Isto ocorre, principalmente, quando se observar o fenômeno 

jurídico através Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, pois a partir dela 

tem-se a análise da relação entre fato e valor, os quais implicam-se sem se 

reduzirem, resultando o elemento normativo.   

7. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Na ADPF 54, o STF considerou como valores: dignidade da pessoa humana, 

princípio da legalidade, liberdade, autonomia da vontade e direito à saúde. Estes 

preponderam ao direito à vida, por entender a maioria dos Ministros que não há 

expectativa de vida efetiva ao feto anencefálico. Em suma, o fenômeno jurídico 

presente na ADPF 54, segundo a Teoria Tridimensional do Direito, tem-se o fato – 

anseio pela liberdade da gestante em cessar a gravidez -, os valores, e a norma 

resultante da implicação e não redução destes dois elementos – que no caso é a 

decisão da maioria dos Ministros: a possibilidade de cessar uma gravidez que 

envolve feto anencéfalo, sem que seja necessário recorrer ao Poder Judiciário.   
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