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Resumo: 

A reserva do possível, entendida como a limitação do orçamento do 

Estado, e o mínimo existencial, o conjunto de condições essenciais para a vida 

humana digna, entram em conflito no que diz respeito à efetivação dos direitos 

fundamentais. Tendo isso em vista, a pesquisa tem como objetivo investigar a 

aplicação da reserva do possível e do mínimo existencial quando relacionados ao 

direito à saúde, em virtude da restrição, e muitas vezes não aplicação, desse direito 

fundamental resguardo pelo art. 5°, caput, e disciplinado pelo art. 196 da 

Constituição Federal. Além disso, procura examinar as interpretações dos conceitos 

de reserva do possível e mínimo existencial no direito brasileiro, buscando conciliá-

los, visto que eles podem ser entendidos como complementares. O estudo mostra-

se relevante uma vez que aborda a saúde, direito constitucionalmente assegurado 

por sua importância para a vida. Para este fim, utiliza-se do método dedutivo, por 

intermédio de pesquisa bibliográfica doutrinária.  

Introdução: 

Não há como negar que a saúde é de extrema importância para a 

sociedade, e que, sendo sumariamente dever do Estado garanti-la, essa garantia 

muitas vezes não é plena. O presente trabalho, então, busca relacionar esse tema à 

reserva do possível, o orçamento do Estado, e ao mínimo existencial, que defende a 

efetivação de direitos sociais. 

Objetivos: 

A pesquisa busca analisar a relação da reserva do possível e o mínimo 

existencial com o direito à saúde. Além de investigar as interpretações de reserva do 

possível e mínimo existencial no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

Metodologia: 

O método de abordagem é o dedutivo, partindo-se do geral para o 

específico. Por sua vez, o tipo de pesquisa utilizado é o bibliográfico doutrinário, uma 

vez que é necessário saber o que outros pesquisadores pensam sobre o assunto e o 



que já foi publicado e registrado sobre o tema, quais as propostas e os objetivos que 

já foram alcançados. 

 

Desenvolvimento:        

A Reserva do Possível foi utilizada pela primeira vez pelo Tribunal 

Constitucional Alemão, em caso que ficou conhecido como Numerus Clausus. 

Nesse contexto, ela é entendida como aquilo que o indivíduo pode razoavelmente 

exigir do Estado. Porém, seu conceito e interpretação na realidade brasileira estão 

muito mais ligados a limitação orçamentária do Estado, o que mostra uma mudança 

em seu sentido.  

Uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana determina que 

o Estado garanta o Mínimo Existencial, surge um embate. Pois, de um lado há a 

limitação de recursos estatais dada pela reserva do possível, e de outro, a garantia 

de um conjunto de condições mínimas indispensáveis à manutenção da vida 

humana. 

São quatro elementos que compõem o mínimo existencial, a saber, a 

educação fundamental, a saúde básica e a assistência aos desamparados os 

elementos materiais, e o acesso a justiça o elemento instrumental (BARCELLOS, 

2002 apud CAYRES E LUCA, 2012). Mas convém o aprofundamento no direito à 

saúde, pois, como aponta Lazari (2012, p. 120), é o direito social que mais perto 

está do direito fundamental individual à vida. 

Em suma, apesar da existência da reserva do possível, que se apresenta 

como limite ao orçamento, isso não pode ser usado como uma barreira para a 

efetivação dos direitos fundamentais essenciais, o mínimo existencial, em especial o 

direito à saúde. Tais direito devem ser priorizados pelo Estado, pois são primordiais 

para uma existência digna. 

 

Resultados preliminares:      



A pesquisa encontra-se em fase inicial, entretanto, com base no que já foi 

pesquisado, há algumas hipóteses a serem apontadas. 

Pode-se afirmar que os recursos estatais são finitos, todavia, não deve 

ser um obstáculo para a garantia do mínimo existencial, que devem ter prioridade na 

aplicação dos recursos. Além disso, o direito à saúde, como sendo um direito 

diretamente ligado à manutenção da vida deve, apenas em último caso, ser 

restringido. 

Ademais, partindo do pressuposto de que a reserva do possível está 

ligada à escassez de recursos, e por isso deve ter por prioridade os serviços 

principais à vida, o mínimo existencial, por se tratar do necessário para a existência 

digna, denota justamente as prioridades aos quais os recursos devem ser aplicados. 

Dessa maneira, os dois termos não devem ser entendidos como incompatíveis, mas 

como conciliáveis. 
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