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1. RESUMO 

 

A pesquisa pretende explorar o debate acerca da teoria do mínimo 

existencial, enquanto recurso de concretização dos direitos sociais, em 

contraposição à técnica da reserva do possível, como recurso argumentativo de 

defesa aplicado no plano do que vem sendo chamado de ativismo judicial. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Alvo de discussão no meio jurídico, o presente trabalho justifica-se através da 

necessidade de uma maior discussão sobre o assunto em questão, haja vista que 

apesar dos grandes posicionamentos já existentes, o tema ainda gera discussões, 

sobretudo no que tange a intervenção do poder judiciário na esfera do poder 

executivo – atos de gestão e aplicação dos recursos públicos – e sobre o uso 

retórico da teoria da reserva do possível. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar as temáticas da reserva do 

possível, do mínimo existencial, e suas relações com o protagonismo judicial na 

concretização dos direitos sociais. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foram estudados e analisados alguns referenciais teóricos que 

abordam o assunto. Por ora, em razão da prematuridade da pesquisa, apenas 

apresentamos resultados genéricos do que já foi lido. Para um segundo momento, 

analisar-se-á toda documentação bibliográfica pertinente, bem assim de teses, 

informativos eletrônicos e periódicos de revistas especializadas, procedendo as suas 

devidas compilações, fichamentos e análises interpretativas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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Reserva do Possível exprime a ideia de que certos direitos deixam de ser 

prestados ao cidadão considerando barreiras econômicas. Ingo Wolfgang Sarlet, 

sobre a problemática, afirma que a reserva do possível tem sido utilizada de forma 

falaciosa, como argumento impeditivo da intervenção judicial, na medida em que se 

tem apresentado como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da 

efetivação dos direitos fundamentais.  

Luiz Henrique Martim Herrera e Edinilson Donizete Machado, no mesmo 

sentido, apresentam que “o ‘mínimo existencial’, é um conjunto de direitos básicos 

que integram o núcleo da dignidade da pessoa humana [...] e, portanto, deveriam ser 

sempre garantidos pelo poder público, independentemente de recursos 

orçamentários (obstáculo financeiro relativizado)”. O tema, portanto, gira em torno da 

problemática da ponderação entre a reserva do possível e o mínimo existencial e, no 

aspecto político, na tensão entre os poderes. 

 A partir desse dilema, fato é que o judiciário ao determinar a prestação de 

algum direito negado anteriormente pelo Estado, influi diretamente no poder 

executivo, o qual, por sua vez, vale-se do argumento da reserva do possível. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Conclui-se a partir do breve estudo realizado que o conceito de reserva do 

possível deve ser sempre analisado de forma minuciosa para que não haja 

supressão do mínimo existencial, isto é, não deve ser um conceito genérico – fruto 

de uma ponderação in abstrato – mas sim, uma interpretação a partir do caso 

concreto e de suas especificidades. Desta forma, ter-se-ia um conjunto de 

elementos argumentativos que justificariam a ingerência do poder judiciário no poder 

executivo em detrimento de seus limites orçamentários. 
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