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“As nossas cidades são uma malha política. A água que bebemos, o ar que respiramos, a

segurança de nossas ruas, a dignidade de nossos pobres, a saúde de nossos velhos, a

educação de nossos jovens e a esperança para nossos grupos minoritários tudo está em

estreita ligação com as decisões políticas tomadas na Prefeitura, na Capital do Estado ou no

Distrito Federal.”

(Karl Deutsch, Política e governo)
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RESUMO

Diante de um clamor populacional que atualmente vem tomando as ruas do mundo por
maiores  e  melhores  políticas  públicas,  cada  vez  mais  o  Supremo Tribunal  Federal  se  vê
obrigado a decidir entre tutelar o mínimo existencial ou adotar a tese da reserva do possível.
Assim,  sendo  certo  que  o  ativismo  judicial  possui  plena  aplicabilidade  no  ordenamento
jurídico  brasileiro,  porque  está  pautado  na  própria  efetivação  da  Constituição  Federal,  o
Tribunal Constitucional atua dentro de um limite no qual deve manter uma postura proativa,
determinando que os administradores cumpram as políticas públicas, mas sem ferir os ditames
instituídos pelo sistema do checks and balances e pela tese dos limites do possível. Feito um
estudo de casos dos julgados do Supremo Tribunal Federal, pôde-se perceber que o mesmo
não chega, em regra, ao menos ponderar o princípio da reserva do possível frente ao princípio
do mínimo existencial no caso concreto, visto que trata daquele apenas de forma teórica, sem
enfrentá-lo diretamente na demanda analisada, e quando chega a tratar do mesmo, o aplica de
forma incorreta, o que acaba por tornar ineficiente não só o controle das políticas públicas
pelo Tribunal, mas a efetivação de tais políticas na sociedade.

Palavras-chave:  Controle  Judicial.  Políticas  Públicas.  Mínimo  Existencial.  Reserva  do
Possível.
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ABSTRACT

In front of an outcry population that currently is taking to the streets of the world for
bigger and better public policy, the “Supremo Tribunal Federal” has to decide between the
“mínimo  existencial”  or  the  “reserva  do  possível”.  Thus,  as  the  judicial  activism  is
legitimized in the effectiveness of the Federal Constitution, it has full applicability in brazilian
law. The Constitutional  Court acts  within a threshold at  which must maintain a proactive
stance, determining what administrators meet public policies, but without harming the dictates
imposed by the system of “checks and balances” and the thesis of the “limites do possível”. 
Done a study of cases tried by the “Supremo Tribunal Federal”, it was possible to say that de
Tribunal does not apply the “mínimo existencial” as it should, which makes the control and
the effectiveness of public policies inefficient.

Keywords: Judicial control. Public Policy. “Mínimo Existencial”. “Reserva do Possível”.
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INTRODUÇÃO

Desde o período pré-histórico o homem pôde compreender que era necessário agrupar-

se com outros seres humanos para aumentar sua chance de sobrevida, optando os nômades por

se  fixarem  em  determinado  território,  sob  o  comando  de  um  chefe.  Desse  instinto  de

autopreservação,  surgiu  a  ideologia  e  composição  de  Estado,  formado  a  partir  de  três

elementos: território, população e governo soberano, que exerce o poder de autodeterminação

e auto-organização emanado do povo.

Nesse contexto, filósofos políticos adeptos da teoria contratualista dentro da origem

estatal, explicam que é o estado de natureza humano que legitima a formação do Estado, já

que o período no qual os indivíduos viviam de forma isolada era completamente desfavorável

à manutenção da vida, em razão de haver uma luta entre fracos e fortes, vigorando a “lei da

selva”, na qual o mais forte impunha aos mais fracos, respeito e obediência.

Para Thomas Hobbes, no estado de natureza, os homens viveriam de forma isolada e

em  constante  medo,  sobretudo  em  relação  à  morte  violenta,  de  modo  que  lutariam,

inventariam armas e cercariam suas terras, sem ainda conseguir segurança e garantias. Assim,

a única solução para fazer cessar a “lei do mais forte” e este estado de “guerra de todos contra
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todos”,  seria  a renúncia de cada indivíduo por parte de seus desejos,  chegando ao mútuo

acordo do contrato social, no qual transfeririam seus direitos a um soberano.

Já para Rousseau, o ser humano originalmente viveria em um estado de felicidade, no

qual, isolado na floresta, sobreviveria com aquilo que a natureza lhe desse, mas não por muito

tempo, já que haveria um momento em que o homem cercaria um terreno e o rotularia como

seu, trazendo como consequência lutas e o estado de natureza hobbesiano, da guerra de todos

contra todos.

Desse  modo,  para  cessar  esse  estado  de  vida  ameaçador  e  ameaçado,  os  seres

humanos,  por  meio  de  um contrato  social,  renunciaram sua  liberdade  e  posse  de  bens  e

riquezas  naturais,  transferindo  a  um terceiro,  denominado  soberano,  o  poder  para  criar  e

aplicar leis. Com uma autoridade política legitimada, o Estado pôde priorizar o bem comum

do povo, promovendo sua defesa, ordem e o bem-estar social.

Desde a sua instituição até os tempos atuais, o Estado assumiu diversas posições em

relação aos direitos dos membros da sociedade;  após a existência  de diversos reinos com

poder político dividido entre os senhores feudais, após as monarquias feudais da Idade Média,

após o Estado Moderno, o Absolutista e o Estado Liberal,  surgiu o Estado do Bem Estar

Social.

Uma diferença importante e que merece ser ressaltada sobre estas duas últimas formas

de  Estado,  reside  no  fato  de  que  o  Estado  liberal  prega  uma  intervenção  mínima  nas

atividades  econômicas  estatais,  de  modo que  sob os  princípios  da  liberdade,  igualdade  e

fraternidade, exige uma abstenção estatal, consagrando os direitos fundamentais apenas como

direitos negativos.

Por  sua  vez,  o  Estado  do  Bem  Estar  Social,  também  chamado  de Estado

Providência e Estado Social, é resultado da crise econômica após a Revolução Industrial, na

qual  o  setor  privado  não  mais  possuía  condições  de  proporcionar  aos  indivíduos  o

atendimento das necessidades por eles apresentadas, de modo que estes passaram a exigir uma

atuação prática e efetiva do aparato econômico estatal. Assim, o Estado se viu obrigado a sair

de sua posição estática e foi chamado a assumir um papel ativo na vida social, tendo que,

através  de  políticas  públicas,  garantir  a  efetividade  dos  direitos  inseridos  em seus  textos

constitucionais.

Contudo, a efetivação desses direitos implica em vultosos gastos econômicos para um

Estado que se encontra em uma situação econômica precária, surgindo um conflito entre a
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necessidade dos indivíduos de verem seus direitos garantidos e a impossibilidade econômica

do Poder Público de prestá-los na sua totalidade.

Diante de um clamor populacional que atualmente vem tomando as ruas do mundo por

maiores e melhores políticas públicas, juntamente com a busca de uma solução concreta para

esse conflito por parte do Poder Judiciário -o qual tenta caso a caso, escolher a solução que se

mostra mais adequada-, evidente é o embate entre a concepção da “reserva do possível” e do

“mínimo existencial”  e o presente trabalho busca,  justamente,  analisar  o entendimento  do

Supremo Tribunal Federal sobre o conflito existente entre estas duas concepções.
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1 – DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA RESERVA DO POSSÍVEL

1.1 – DAS NOÇÕES GERAIS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas podem ser conceituadas como um conjunto não só de programas,

ações  e  atividades,  mas  também  de  decisões,  tomadas,  direta  ou  indiretamente,  por  um

governo,  buscando  solucionar  problemas  de  interesse  público  e  assegurar  direitos  a

comunidade  politica.  Neste  sentido,  Eduardo  Appio  afirma  que  as  políticas  públicas  são

instrumentos estatais de intervenção na economia e na vida privada que, através de vontade

política e conhecimento técnico, asseguram os objetivos constitucionais1 e comenta que:

As  políticas  públicas  podem  ser  conceituadas,  portanto,  como  instrumentos  de
execução e programas políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com a
finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo
assegurar condições materiais de existência digna a todos os cidadãos.2

1 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Politicas Publicas no Brasil. Editora Juruá. 1ª Edição. p. 142.
2 Idem, p. 136.
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Assim, pode-se dizer que as políticas públicas, que normalmente são constituídas por

instrumentos  de  planejamento,  execução,  monitoramento  e  avaliação,  estão  previstas  na

Constituição, a qual busca implementar tais políticas, como a distribuição de renda mínima

destinados às populações carentes e a inversão de recursos públicos nas áreas sociais, através

de previsão e programas orçamentários.

Importante notar que a demanda por políticas públicas tornou-se ainda mais necessária

após a concentração das massas em aglomerados urbanos e o processo de industrialização, já

que com o  acúmulo de pessoas e com a falta de uma infraestrutura adequada, a população

urbana  sofreu  diversos  problemas  estruturais,  tais  como  a  moradia,  o  desemprego,  a

desigualdade  social,  saúde,  educação  e  violência.  Assim,  tornaram-se  necessárias

implementações  de  políticas  capazes  de  proporcionar  uma  distribuição  de  renda  mais

igualitária, de investir em serviços públicos e de aumentar a qualidade de vida da população.

Ainda, deve-se destacar que, em razão do Estado ser o detentor do poder de tributar,

tornando-se, portanto, a única instância capaz de financiar os custos de serviços sociais e de

proteção dos direitos e garantias fundamentais, ele é o responsável pela concretização das

políticas públicas3, políticas estas que por ele mesmo foram criadas e planejadas através da

Constituição e de leis infraconstitucionais.

Por  fim,  ressalta-se  que  como  as  políticas  públicas  visam  garantir  o  mínimo

existencial,  torna-se necessário entender o conceito,  a previsão e obrigatoriedade na tutela

deste princípio.

1.2 – DO MINIMO EXISTENCIAL

1.2.1 - CONCEITO

O mínimo existencial  pode ser  entendido como um  princípio  que,  sendo a  base da

existência  humana,  é capaz  de  assegurar  as  condições  mínimas  de  existência  digna,

relacionando-se então com o  direito  à  vida,  com a  dignidade  da  pessoa  humana  e  com a

realização dos direitos fundamentais.

Segundo Ricardo Lobo Torres, o mínimo existencial pode ser conceituado como as

condições mínimas da existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do
3 Idem, p. 147.
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Estado  e  que  ainda  exige  prestações  estatais  positivadas.  Desse  modo,  ele  afirma  que  o

mínimo existencial  é  composto por dois  status:  um negativo,  que protege  o indivíduo da

intervenção estatal  ao garantir-lhe liberdade  de ação e  omissão e  atribuir-lhe poder  de se

autodeterminar; e um positivo, que são as prestações estatais necessárias à garantia do mínimo

existencial4, sendo este último status que será o objeto de estudo no presente trabalho.

Para  John  Rawls,  o  mínimo  existencial  engloba  os  princípios  básicos  de

funcionamento da sociedade e de distribuição de bens, os quais se encontram presentes em

uma sociedade cooperativa e "bem-ordenada", capaz de satisfazer as necessidades básicas dos

cidadãos para o exercício dos direitos e liberdades fundamentais5.

Neste  mesmo  sentido  dispõe  Ana  Paula  de  Barcellos  ao  afirmar  que  o  mínimo

existencial compreende um núcleo irredutível do princípio da dignidade da pessoa humana,

núcleo este composto por no mínimo quatro elementos de natureza prestacional -quais sejam a

educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados e o acesso à justiça-,

sendo por isso um elemento constitucional essencial, pelo qual se deve garantir um conjunto

de necessidades básicas do indivíduo6.

O status positivo do mínimo existencial tem seu fundamento na liberdade do homem,

uma vez  que,  sendo expressão dos  direitos  fundamentais,  do principio  da  igualdade  e  da

cláusula do Estado de Bem Estar Social, quando o homem não possui o mínimo necessário a

sua existência,  o mesmo fica sem nenhuma possibilidade de sobrevivência e desaparecem

suas condições iniciais de liberdade7.

Importante  notar  que  as  modalidades  de  tutela  do  mínimo  existencial  dispensam

qualquer contraprestação por parte do beneficiário, destacando-se entre elas as prestações de

serviço público específico e divisível  (tais  como o ensino público,  a assistência  médica e

judiciária aos necessitados, o casamento civil, prestação jurisdicional aos indigentes, etc.), as

subvenções e auxílios financeiros a entidades filantrópicas e educacionais e as entregas de

bens públicos (como roupas, remédios e alimentos, etc.)8.

Por fim, deve-se dizer que a tutela do mínimo existencial tem um caráter subsidiário,

de  modo  que  o  Estado  só  fica  obrigado  a  entregar  tais  prestações  quando  o  sistema
4 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. R. Dir. Proc. Geral, Rio de 
Janeiro (42), 1990, p. 69, 70 e 71.
5 RAWLS, John. Liberalismo Político. México. Editora Fundo de Cultura Econômica. 1995.
6 BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 126 e p. 258.
7 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. R. Dir. Proc. Geral, Rio de 
Janeiro (42), 1990, p. 69.
8 Idem, p. 71 e 72.
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previdenciário falhar em sua missão e quando o indivíduo não possuir meios indispensáveis a

sua sobrevivência9.

Neste mesmo sentido dispõe Ingo Sarlet ao dizer que não é razoável exigir do Estado

que preste  assistência  social  a  quem dispõe de meio  necessários  e  suficientes  para  a  sua

subsistência10.

1.2.2  –  DA  PREVISÃO  NO  DIREITO  INTERNACIONAL  E  NO  PLANO

CONSTITUCIONAL

O mínimo existencial, por ser um direito pré-constitucional, nem sempre aparece na

Constituição (nem sempre terá uma dicção constitucional própria e um conteúdo específico),

estando algumas  vezes  atrelado a  outros  direitos  positivados  e  outras  vezes  implícito  em

princípios constitucionais11.

Apesar do direito ao mínimo existencial não estar expressamente positivado, pode-se

dizer  que  o  mesmo  encontra-se  previsto  tanto  no  direito  internacional  quanto  no  direito

brasileiro.

No  direito  internacional,  o  mesmo  está  implicitamente  previsto  da  Declaração

Universal dos Direitos Humanos, no artigo XXV, da qual o Brasil é signatário:

Artigo XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a
si e a sua família saúde e bem estar,  inclusive alimentação, vestuário, habitação,
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso
de desemprego,  doença,  invalidez,  viuvez,  velhice  ou outros  casos de  perda  dos
meios de subsistência fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito
a cuidados e assistência especiais.  Todas as  crianças  nascidas  dentro ou fora do
matrimônio, gozarão da mesma proteção social.12

Ainda internacionalmente, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, também trata do direito ao mínimo

existencial nos artigos 11.1 e 12.1:

9 Idem, p. 69.
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 287..
11 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. R. Dir. Proc. Geral, Rio de
Janeiro (42), 1990, p. 71.
12 ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 
de Dezembro de 1948. Artigo XXV.
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ARTIGO 11. 1.  Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda
pessoa  a  nível  de  vida  adequado  para  si  próprio  e  sua  família,  inclusive  à
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua
de suas condições de vida.  Os Estados Partes  tomarão medidas  apropriadas para
assegurar  a consecução desse direito,  reconhecendo,  nesse sentido, a importância
essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. ARTIGO 12.
1.  Os  Estados  Partes  do  presente  Pacto  reconhecem  o  direito  de  toda  pessoa
desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.13

Além  disso,  a  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,  da  qual  o  Brasil  é

signatário, estabelece que seja concedido, ainda que implicitamente, o mínimo existencial, nos

seus artigos 4.1, 7.1, 11.1:

Artigo 4.1 - Direito à vida: Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida.
Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção.
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
Artigo 7.1 - Direito à liberdade pessoal: Toda pessoa tem direito à liberdade e à
segurança pessoais.
Artigo 11.1 - Proteção da honra e da dignidade: Toda pessoa tem direito ao respeito
da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade14.

Já no direito  brasileiro,  a Constituição Federal  de 1988 também garante o mínimo

existencial,  devendo-se  destacar  o  direito  a  vida,  educação,  saúde,  liberdade,  moradia,

alimentação,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte,  segurança,  bem-estar,  desenvolvimento,

igualdade,  justiça,  harmonia  social,  dignidade  da  pessoa  humana,  assistência  pública,

seguridade social,  saneamento básico,  valores sociais  do trabalho,  erradicação da pobreza,

cultura, dentre outros. Estes direitos estão previstos nos seguintes dispositivos constitucionais:

Preâmbulo; art. 1º; art. 3º, III; art. 6º; art. 7º, IV; art. 23, II, IX, X; art. 30, VI; art. 170; art.

183; art. 191; art. 193; art. 194; art. 196; art. 198; art. 200, II, IV; art. 201, I, II, III, IV, V; art.

203; art. 205; art. 206 IV, VII; art. 208 § 1º § 2º; art. 211; art. 212; art. 215; art. 227 § 1º I; art.

230; e art. 245 da Constituição Federal.

1.2.3 – DA DIFERENÇA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

13 ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, de 16 de dezembro de 1966. Artigos 11.1 e 12.1
14 CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. 
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969. Artigos 4.1, 7.1 e 11.1.
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Ricardo Lobo Torres faz uma distinção importante entre o mínimo existencial  e os

direitos econômicos e sociais que merece destaque.

Segundo o autor, como o direito ao mínimo capaz de ofertar uma existência digna tem

seu  fundamento  na  liberdade,  ele  torna-se  um  direito  fundamental;  um  direito  público

subjetivo do cidadão que gera a obrigatoriedade da entrega de prestações positivas por parte

do Estado. Já os direitos econômicos e sociais  (direitos fundamentais  sociais) por estarem

apoiados  em  um  ideal  diverso,  qual  seja  o  ideal  de  justiça  social,  compreendem  o

fornecimento do serviço público inessencial e as prestações financeiras a favor dos fracos,

sendo tutelados de acordo com a situação econômica conjuntural:  dependendo da situação

econômica  do  país  e  da  riqueza  nacional,  os  direitos  fundamentais  sociais  poderão  ser

concedidos  em maior  ou menor  grau,  sendo mais  abrangentes  quanto mais  rico  e  menos

suscetível a crises for o Estado15.

Assim, enquanto tais direitos econômicos e sociais não tem dimensão constitucional

(só se opõe a Administração se houver lei prévia que os conceda) e  não são obrigatórios,

submetendo-se  a  “reserva  do  possível”  e  a  conformidade  da  autorização  orçamentária,  a

concessão do mínimo existencial é uma obrigação do Poder Público de modo que não pode,

teoricamente, ser mitigado pela “reserva do possível”.

Mas, apesar de não restarem dúvidas de que o mínimo existencial (não só por estar

implicitamente previsto na nossa Constituição,  mas também por ser aquilo que confere ao

indivíduo não só uma vida digna, mas uma vida), deve ser obrigatoriamente concedido pelo

Estado,  há  de  ser  analisar  o  mínimo existencial  não  só  através  de  seu  viés  teórico,  mas

também pela  forma com que,  na prática,  pode ser  ou  não concedido pela  Administração

Pública brasileira, levando-se em conta a realidade de nosso país.

Partindo-se do pressuposto que o sistema previdenciário  do Brasil  é falho e que a

maioria  da  população  que  aqui  vive  não  possui  todos  os  meios  indispensáveis  a  sua

sobrevivência, nossa realidade corrobora para que tais prestações, que deveriam ser adotadas

somente de forma subsidiária, tenham que assumir um papel de “prestações principais”, nas

quais são dispendidos vultosos gastos públicos sem que ainda assim consigam atender as reais

necessidades  de  toda  a  população,  tornando-se  de  extrema  importância  analisar  o  que  a

doutrina  chama de  reserva  do  possível  e  como ela,  sem poder  influenciar,  influencia  no

mínimo existencial. 

15 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo Existencial e os Direitos Fundamentais. R. Dir. Proc. Geral, Rio de
Janeiro (42), 1990, p. 70 e 72.
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1.3 – DA RESERVA DO POSSIVEL

1.3.1 – DO CONCEITO

A  tese  dos  limites  do  possível  ou  o  princípio  da  reserva  do  possível  consiste  na

obrigação do Estado em satisfazer os direitos fundamentais dos cidadãos, mas só na medida

de sua capacidade  econômica  prestacional,  de modo que não se pode exigir  do Estado o

impossível,  visto  que a  prestação de direitos  depende da existência  e  da possibilidade  da

Administração Pública dispor de meios e recursos, principalmente financeiros.16

Neste mesmo sentido dispõe Andreas Krell, o qual afirma que a reserva do possível é

uma teoria que submete a prestação material dos serviços públicos estatais à disponibilidade e

aplicação de recursos discricionários.17

Ainda, Paulo Caliendo entende a reserva do possível como um limite do poder do

Estado de concretizar efetivamente direitos fundamentais18.

Assim,  os  direitos  fundamentais,  que  estão  assegurados  pela  Constituição  Federal,

encontram um limite no montante que o Estado destina as políticas públicas, de modo que o

Poder Público deverá tutelar estes direitos, mas só dentro de suas possibilidades econômicas,

as quais devem ser analisadas no caso concreto pelo juiz, em razão da realização do ativismo

judicial no Brasil, levando-se em conta a origem, a previsão e os requisitos de aplicabilidade

da reserva do possível, que serão analisadas a seguir.

1.3.2 – DA ORIGEM E DA PREVISÃO NO PLANO CONSTITUCIONAL

A reserva do possível, que em 1972 surgiu na Alemanha sob um julgado que legitimou

a  restrição  do  número  de  vagas  em  Universidades  em  prol  da  liberdade  na  escolha  da

profissão, está de certa forma prevista no artigo 109, parágrafo 2º, da Lei Fundamental Alemã

(A  Federação  e  os  Estados  devem  tomar  em  consideração  no  seu  regime  orçamentário

16 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 70 e 71.
17 KRELL, Andreas J. Direitos Sociais e controle judicial do Brasil e na Alemanha. Sergio Antonio 
Fabris Editor: Porto Alegre, 2002, p. 52.
18 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e analise econômica do Direito: uma visão critica. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 203.
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exigências  do  equilíbrio  da  economia  no  seu  conjunto),  artigo  este  que  explicita  que  o

orçamento do Poder Público deve espelhar os seus encargos.19

Apesar da Constituição Federal de 1988 não prever expressamente que o orçamento

estatal deve espelhar os seus encargos -mas tão só determina que deve haver um planejamento

orçamentário,  explicitando  que  alguns  percentuais  da  arrecadação  de  tributos  devem  ser

destinados a certas atividades-, pode-se dizer que, por uma interpretação sistêmica da nossa

Constituição,  ela  impõe  este  dever20.  Assim,  subsiste  a  necessidade  de  que  o  orçamento

brasileiro corresponda ao quanto o Estado arrecada e, consequentemente, ao quanto ele pode

destinar às políticas públicas.

Porém,  ainda  que  a  Constituição  preveja  que  deve  ser  reservado  um  montante

orçamentário para a concretização de políticas públicas, e que na falta deste montante poderá

ser aplicada a reserva do possível, certo é que a Carta Magna também determina que o Estado

tem o dever de tutelar o mínimo existencial.

Por isso, para que seja aplicada a reserva do possível não basta sabermos que há falta

de recursos  disponíveis,  tornando-se necessário analisar  também todas as  características  e

dimensões desta teoria.

1.3.2 – DAS DIMENSÕES

É do conceito de reserva do possível que pode ser retirado o primeiro elemento desta

tese, qual seja o elemento fático, que determina que a ausência total de recursos impossibilita

a efetivação dos direitos sociais21. Por isso, a tese dos limites do possível só pode ser aplicada

se  houver  indisponibilidade  de  recursos  financeiros  suficientes  à  satisfação  do  direito

prestacional,  uma vez que com esta indisponibilidade fica quase impossível que o Estado

venha concretizar ou suprir as necessidades de direitos arguidas.

O  Estado  pode  alegar  esta  impossibilidade  na  tutela  de  direitos,  ainda  que  estes

direitos  estejam constitucionalmente  assegurados,  porque:  (a) não se pode retirar  recursos

destinados a efetivação de alguns direitos com o objetivo de concretizar parcela de outros, já

que isto seria atribuir um valor maior a um determinado direito fundamental em detrimento

dos  demais,  sendo  esta  atribuição  ilegítima,  visto  que  não  é  possível  estabelecer  uma

19 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 71, 72, 74 e 76.
20 Idem, p. 76.
21 Idem, p. 78.
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hierarquia  entre  direitos  fundamentais;  e  (b)  os  direitos  fundamentais  tem  caráter

principiológico, de modo que podem sofrer limitações em face da coletividade22.

Importante notar que a ausência de recursos não se restringe aos recursos econômicos,

mas também aos recursos humanos ou qualquer outro recurso material, como por exemplo, a

falta de médicos  e de leitos para a internação em hospitais,  ou ainda a falta  de vagas ou

mesmo de professores, no caso do direito a educação23.

Mas, como a escassez de recursos não pode ser o único elemento alegado para a não

realização dos direitos prestacionais (porque ainda que pudessem ser concretizados todos os

direitos sociais  –se os cofres públicos estivessem cheios de recursos-, teríamos prestações

sociais  sem  nenhuma  vinculação  jurídica24,  o  que  seria  equivocado),  é  preciso  também

analisar os outros elementos que compõe a reserva do possível.

Outro  elemento  necessário  a  aplicação  do  principio  da  reserva  do  possível  é  o

elemento jurídico, que determina que,  o Poder Legislativo é o exclusivamente responsável

pela distribuição do orçamento púbico, de modo o Judiciário não pode, em regra –apenas em

regra,  pois o Judiciário  é  legitimado para determinar  uma despesa que vise a  garantia  do

mínimo existencial, como se verá adiante-, mudar o orçamento público, porque isto implica

em uma alteração das regras de competência para criar recursos e financiar direito, previstos

na Constituição25.

Assim, partindo do pressuposto de que quando houver recursos disponíveis, eles só

podem, em regra, serem destinados a políticas públicas desde que haja uma lei orçamentária

que autorize a realização de tais gastos, Ingo Sarlet diferencia os elementos fáticos e jurídicos

da reserva do possível, ressaltando que ambos são igualmente importantes para a efetivação

dos direitos fundamentais:

Distinta da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da possibilidade material de
disposição, situa-se a problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição, já
que o Estado (assim como o destinatário em geral) também deve ter a capacidade

22 Idem, p. 88.
23 Idem, p. 79.
24 GRAU, Eros Roberto. Realismo e utopia constitucional. In: Rocha, Fernando Luiz Ximenes e 
MORAES, Filomeno. Direito Constitucional Contemporâneo. Estudo em homenagem ao Professor Paulo
Bonavides. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 125.
25 LOPES, Jose Reinaldo de Lima. Em torno da ‘’Reserva do Possível’’ In: SARLET, Ingo Wolfgang e 
TIMM, Luciano Benetti (Orgs). Direitos Fundamentais, Orçamento e Reserva do Possível. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 179.
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jurídica, em outras palavras, o poder de dispor, sem o qual de nada lhe adiantam os
recursos existentes.26

Além disso, a reserva do possível é composta por uma dimensão negativa, pela qual

não se pode satisfazer  uma pretensão pleiteada  se isto  comprometer  a satisfação de outra

prestação, de modo que quando a concessão de um prestação for desproporcional e irrazoável,

a tese da reserva do possível poderá ser usada contra esta concessão27.

Assim,  ainda  que  os recursos  estatais  sejam escassos,  não  basta  esta  escassez  e  a

autorização  legislativa  para  que  seja  aplicada  a  reserva  do  possível,  tornando-se  também

necessário verificar a proporcionalidade e a razoabilidade da tutela requerida e da atuação da

Administração Pública.

Em relação à proporcionalidade e à razoabilidade da tutela requerida, deve-se levar em

consideração  o  nível  de  tutela  que  se  deve  exigir  da  sociedade,  de  modo  que  o  pedido

formulado pelo requerente deve-se encontrar exatamente nos limites possíveis e exigíveis de

uma comunidade, devendo ser um pedido plausível de concretude sem que isto cause prejuízo

toda a coletividade. Neste sentido expõe Ana Caroline Lopes Olsen:

A reserva do possível de um lado se relaciona com a proibição do exagero infundado
na luta pela efetivação dos direitos fundamentais sociais, de modo que não se pode
exigir do Estado e da sociedade algo fora dos padrões do razoável, do adequado, do
necessário e do estritamente proporcional.28

Já em relação à atuação da Administração Pública, deve-se atentar para o fato de que

as escolhas do ente, no caso concreto, devem estar pautadas nas ideias de razoabilidade e

proporcionalidade,  sob pena do mesmo não usar a teoria da reserva do possível, mas dela

abusar.

1.3.3 – DO USO X ABUSO DA RESERVA DO POSSÍVEL

26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009, p. 286. 
27 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 87 e 88.
28 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais sociais. Efetividade frente à reserva do possível. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 213. 
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É notório que como o agente público deve, ao realizar atos discricionários, utilizar a

prudência, sensatez e bom senso para evitar condutas absurdas, ele também deve fazer uso

destes ideais de proporcionalidade e razoabilidade quando aplica a tese da reserva do possível.

Isso porque caso não o faça, ele estará usando esta tese como uma justificativa para ausência

estatal na tutela de direitos constitucionalmente assegurados, direitos estes que são os únicos

capazes  de  assegurar  o  mínimo  existencial  ao  individuo,  tornando  a  tese  dos  limites  do

possível um verdadeiro argumento do Estado para não cumprir com o papel que a própria

Constituição lhe conferiu e devendo por isso ser responsabilizado.

Ocorre que,  no Brasil,  muitas  vezes  as verbas arrecadadas  não são usadas para as

finalidades previstas na Constituição. Isso porque a dívida pública do país é tão grande que a

mesma impede que o governo aloque seus recursos nas áreas de saúde, educação e segurança,

de  modo  que  ao  invés  do  Estado  direcionar  seus  recursos  para  atender  as  finalidades

constitucionalmente asseguradas, ele acaba por destiná-las ao pagamento de dívidas.29

Por isso, deve ser feita uma distinção entre a pura e simples escassez de recursos -a

qual  ocorre  quando  uma  demanda  não  é  atendida  porque  de  fato  não  existem  meios

suficientes para a realização das políticas públicas previstas na Constituição- e a escassez que

ocorre quando o Estado não realiza de forma correta a sua atividade orçamentária porque

alocou  os  recursos  existentes  de  forma  incorreta,  sem  observância  dos  parâmetros

constitucionais. Esta diferenciação torna-se necessária porque, enquanto no primeiro caso o

Estado não deve ser responsabilizado, no segundo caso -em que ele não aplica de maneira

satisfatória os recursos públicos- ele deve ser, porque mesmo no âmbito da discricionariedade

administrativa, o administrador não dispõe de total liberdade quanto as suas escolhas.30

Outra questão importante para evitar que a reserva do possível seja usada de maneira

inconsequente, além da necessidade de se verificar se os recursos estatais foram alocados em

consonância com o que determina a Constituição e se houve alegação de que o Poder Público

não  possui  recursos  suficientes,  é  a  comprovação  de  que  realmente  ele  não  possui  tais

recursos,  o  que  torna  necessária  a  discussão  do  ônus  probatório,  seja  em  relação  à

insuficiência  de  meios  para  a  realização  das  políticas  públicas,  seja  em relação  à  devida

alocação de recursos para a satisfação dos direitos fundamentais.

29 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 81.
30 Idem, p. 80.
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1.3.3 – DO ÔNUS PROBATÓRIO

Pela  dimensão  fática  da  reserva  do  possível,  a  ausência  total  de  recursos  para  os

direitos prestacionais justificaria a não realização de políticas públicas, mas não basta mera a

alegação desta insuficiência, devendo o Estado provar esta falta de recursos porque, sendo a

reserva  do  possível  matéria  de  defesa  do  Estado,  cabe  a  ele  o  ônus  da  provar  as  suas

alegações.

Neste  sentido de que não basta  que o Estado invoque genericamente  a reserva do

possível  para  opor  à  concessão  judicial  das  prestações  sociais,  devendo  comprovar  a

insuficiência de recursos, dispõe Paulo Caliendo:

A  ausência  total  de  recursos  necessários  para  o  atendimento  de  um  direito  a
prestações impede faticamente o cumprimento da demanda social, pouco restando
para questionamento. Cabe esclarecer que essa insuficiência de recursos deve ser
provada e não apenas alegada, sob pena de responsabilidade do administrador.31

Ainda, não basta que o Estado prove que não possui recursos suficientes para atender

ao  mínimo  existencial,  devendo  também  provar  que  já  aplicou  as  verbas  de  maneira

satisfatória, uma vez que só é possível atingir a máxima efetividade dos direitos fundamentais

quando  há  uma  boa  administração  pública,  pautada  na  moralidade  e  na  probidade

administrativa,  onde  o  administrador,  apesar  da  sua  discricionariedade,  pauta-se  nos

mandamentos constitucionais, buscando a tutela do mínimo existencial.32

Assim, certo é que o Estado deve provar que não possui recursos suficientes para a

concretização de todos os direitos fundamentais que compõe o mínimo existencial e que os

recursos que ele dispunha foram destinados de forma correta, legitimando o uso da tese da

reserva do possível.

Neste contexto, torna-se importante analisar o papel do Judiciário no controle do uso

abusivo da teoria da reserva do possível, uma vez que somente através de situações concretas

é que o Poder Judiciário consegue aferir, quando provocado, os critérios de razoabilidade e

31 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e analise econômica do Direito: uma visão critica. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 204. 
32 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 81. 
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proporcionalidade,  apreciando  se  as  restrições  impostas  pela  Administração  Pública  são

adequadas, necessárias e justificadas pelo interesse público33.

33 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo descomplicado. 18 ed. São 
Paulo: Método, 2010, p. 205 e 206.
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2 – DO CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1 – DO ATIVISMO JUDICIAL

2.1.1 – DOS FUNDAMENTOS E DO CONCEITO

Sendo certo  que  vivemos  diante  de  um ativismo judicial,  antes  de  conceituá-lo  e

estudarmos propriamente a sua sistemática, é preciso entender seu processo de legitimação,

sendo para isso necessário analisarmos o significado da democracia  e,  principalmente,  da

separação dos poderes, o qual foi mitigada pelo sistema de freios e contrapesos.

Devemos  entender  a  democracia  não  só  pelo  seu  aspecto  formal,  traduzido  pela

vontade da maioria, mas principalmente pelo aspecto substancial, pautado na separação dos

poderes, no Estado de Direito, na independência dos juízes e nos direitos fundamentais. Isto

porque apesar da vontade da maioria ser a melhor maneira de se chegar a volonté générale,

como a  maioria  pode violar  os  mais  básicos  direitos  da minoria  ao ponto  de aniquilá-la,

tornou-se relevante a implementação da separação dos poderes a luz do Estado de Direito34.

Pelo Estado de Direito, todo poder deve estar subordinado à lei, devendo o mesmo

obediência às normas promulgadas na medida em que esta subordinação ao direito permite o

controle e a limitação do Estado. Com este mesmo objetivo –de controle do Estado-, tornou-

se  inevitável  a  separação  dos  poderes  elaborada  por  Montesquieu,  pela  qual  o  Poder  foi

dividido entre os Poderes Executivo (função típica de administrar a coisa pública), Legislativo

(função típica de legislar e fiscalizar) e Judiciário (função típica de julgar, aplicando a lei a

um caso concreto) para que fosse fiscalizado e controlado de forma mais eficiente.

Porém, diante da necessidade de se evitar o abuso de um poder sobre o outro, a ideia

de uma separação absoluta de poderes foi mitigada pela implementação do Sistema de Freios

e Contrapesos (checks and balances), através da qual, apesar de cada poder ser autônomo e

exercer determinada função, ele deve ser controlado pelos demais poderes, já que, ainda que

independentes, os poderes devem ser harmônicos entre si. Assim, sob a lógica de que a Teoria

da Divisão de Poderes substituiu a ideia de uma separação rígida de poderes por uma ideia de

34 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
145 e 146.
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harmonização,  colaboração e interação entre  os mesmos, tornou-se legítimo o controle  do

Judiciário em relação aos Poderes Executivo e Legislativo, possibilitando a implementação do

ativismo judicial.

O ativismo judicial deve ser entendido como uma postura proativa do Poder Judiciário

que interfere  de  maneira  regular  e  significativa  nas  opções  políticas  dos  demais  poderes,

sobretudo ao impor obrigações ao administrador, sem, contudo, haver previsão legal expressa

para tanto.

Neste sentido dispõe Luis Roberto Barroso, ao falar que o ativismo judicial pode ser

conceituado como uma atitude, uma escolha do magistrado no modo de interpretar as normas

constitucionais,  expandindo  seu  sentido  e  alcance,  e  normalmente  está  associado  a  uma

retração do Poder Legislativo35.

Ainda deve-se destacar que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal vem, cada vez

mais, adotando uma posição concretista em seus julgados: diante a omissão legislativa, o STF

quando chamado a se pronunciar sobre determinadas matérias que caberiam ao Legislativo

regulamentar, por vezes não se limita a declarar a omissão legislativa -indo além do que a

dogmática legalista tradicional convencionou ser o papel do Judiciário, qual seja, a subsunção

do fato à norma- e legisla no caso concreto ao atribuir efeitos erga omnes a uma decisão até

que sobrevenha norma integrativa pelo Legislativo36.

Sobre a possibilidade de realização do ativismo judicial, Eduardo Appio comenta que

o Poder Judiciário pode sim intervir nas atividades dos demais Poderes, podendo inclusive

interferir na própria formulação das políticas públicas:

É da própria natureza do Poder judiciário interferir sobre o exercício das atividades
dos demais Poderes, na medida em que é o poder constitucionalmente responsável
pela  função  de  verificar  a  compatibilidade  destas  atividades  com a  Constituição
Federal. [...]. A intervenção do Poder judiciário não pode ser conceituada como uma
invasão da atividade legislativa ou administrativa, nos casos que não exista a reserva
absoluta  da  lei  ou  ainda  quando  a  Constituição  não  houver  reservado  ao
administrador (Executivo) a margem de discricionariedade necessária ao exercício
de sua função.  Não havendo a reserva  absoluta da lei,  a  intervenção  judicial  na
própria formulação das politicas públicas se mostra compatível com a democracia,
desde que observados mecanismos de comunicação entre a  instancia judicial  e a
sociedade, através das instancias de democracia participativa.37

35 BARROSO, Luis Roberto. Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática. Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 
29/11/2013.
36 ALMEIDA, Vicente Paulo de. Ativismo Judicial. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/19512/ativismo-judicial/5>. Acesso em: 29/11/2013.
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Ainda,  sobre  a  possibilidade  do  Judiciário  intervir  nas  políticas  públicas,  Eduardo

Appio vai além e afirma que, a governabilidade –entendida como capacidade de controlar, de

algum modo, as demais forças políticas e de satisfazer minimamente os setores sociais mais

combativos- passa pelo Poder Judiciário, mas não se pode afirmar que o Judiciário governa.

Isso  porque  o  mesmo  não  detém  a  atribuição  de  eleger  as  políticas  públicas  que  julga

adequada, mas apenas controla a execução das políticas públicas expressamente preconizadas

na Constituição38.

 Apesar  da  melhor  posição  doutrinaria  ser  esta  que  defende  a  possibilidade  de

realização do ativismo judicial, parte da doutrina entende de modo diverso e alega que esta

postura  proativa  do  Poder  Judiciário  -que  impõe  obrigações  aos  outros  poderes  e  aos

administrados em geral-, consiste em uma intromissão indevida do Estado-Juiz nos Poderes

Legislativo e Executivo porque fere o princípio da separação dos poderes, a democracia e o

Estado Democrático de Direito39. Ocorre que esta corrente se esquece que são estes mesmos

aspectos que legitimam os ativismo judicial conforme foi explicado acima.

Assim,  mesmo  sabendo  que  o  ativismo  judicial  é  constitucional  e  aplicável  no

ordenamento jurídico brasileiro, torna-se relevante analisar a crítica doutrinária a respeito da

dificuldade contramajoritária do Poder Judiciário e apresentar argumentos contrários a esta

crítica.

2.1.2 – DA DIFICULDADE CONTRAMAJORITÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO

As principais críticas ao ativismo judicial residem nos argumentos de que os juízes e

Tribunais, incluindo os Tribunais Constitucionais, não teriam legitimidade democrática para,

em suas decisões, insurgirem-se contra atos legalmente instituídos pelos poderes eleitos pelo

povo, já que não foram legitimados pela democracia direta, surgindo então o problema do

denominado  contramajoritarismo,  que  trata,  em  tese,  da  impossibilidade  de  tribunais  ou

órgãos  não  eleitos  democraticamente  invalidarem decisões  de  órgãos  eleitos  por  eleições

populares40.

37 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Politicas Publicas no Brasil. Editora Juruá. 1ª Edição. p. 149 e 
150.
38 Idem, p. 69 e 70.
39 ALMEIDA, Vicente Paulo de. Ativismo Judicial. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/19512/ativismo-judicial/5>. Acesso em: 29/11/2013.
40 Idem.
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Ocorre que, apesar dos juízes não serem eleitos, eles tem legitimidade para interferir

nos  demais  poderes  porque  a  falta  de  representação  política  dos  juízes  constitucionais  é

compensada pela representação argumentativa41: ao usarem a força dos argumentos jurídicos

para alcançar os próprios objetivos previstos na Carta da Republica,  os juízes garantem a

vontade soberana do povo, porque, ainda que não tenham sido eleitos, fazem prevalecer a

vontade daqueles que foram eleitos; a vontade da Assembleia Nacional Constituinte que, ao

elaborar a Constituição, determinou que zelassem por esta garantia42.

Neste sentido, também se deve destacar que a própria Constituição Federal, por conter

diversas cláusulas abertas e princípios, legitima a postura proativa do Poder Judiciário, uma

vez que é a  própria  textura  aberta  do texto constitucional  que conduz o Poder  Judiciário

brasileiro a uma gradativa ampliação de sua capacidade interventiva no controle das políticas

públicas, na área social e econômica.43

Além disso, pode-se dizer que a Constituição protege valores e direitos fundamentais,

mesmo que estes valores e direitos não estejam de acordo com a vontade circunstancial de

quem tem mais votos. Por isso, ainda que o Judiciário não tenha sido eleito, caso sua decisão

garanta tais valores e direitos, sua escolha será legitima, já que, como dito anteriormente, a

vontade da maioria pode violar os mais básicos direitos da minoria ao ponto de aniquilá-la44,

cabendo ao judiciário garantir os direitos da minoria.

Por fim, deve-se destacar que pela nova sistemática da sociedade aberta de interpretes

da Constituição, todos os órgãos estatais, todas as potencias públicas e todos os cidadãos e

grupos podem interpretar o texto constitucional45. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal,

objetivando  com  que  sua  decisão  gozasse  de  maior  aceitabilidade  social,  permitiu  a

participação da sociedade –através de mecanismos especialmente criados para este fim, tais

41 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
151.
42 ALMEIDA, Vicente Paulo de. Ativismo Judicial. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/19512/ativismo-judicial/5>. Acesso em: 29/11/2013.
43 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Politicas Publicas no Brasil. Editora Juruá. 1ª Edição. p. 70.
44 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
145 e 146.
45 HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: A sociedade aberta dos interpretes da Constituição: 
contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar 
Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris Editor, 2002, p. 13.
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como  o  amicus  curiae e  a  audiência  publica-  em seus  julgados,  tornando-a  coautora  da

decisão46.

Entendido o que consiste o ativismo judicial, seus fundamentos e tendo a certeza de

que a aplicação do mesmo é plenamente possível no ordenamento jurídico brasileiro, torna-se

relevante analisar os limites dessa atuação concretista do poder judiciário, para que a mesma

não implique em um governo de juízes – sob pena de, em certa forma, dar razão a parcela da

doutrina que critica o ativismo judicial.

2.1.3 – DA PONDERAÇÃO ENTRE O MÍNIMO EXISTENCIAL E A RESERVA DO

POSSÍVEL

Uma vez entendido que o ativismo judicial é legitimo, resta traçarmos qual é a melhor

forma de garantir que esta postura proativa do Poder Judiciário controle as políticas públicas,

concedendo o mínimo existencial, mas sem ignorar a teoria da reserva do possível.

Fabiana  Kelbert  atenta  para  o  fato  de  que  em havendo um conflito  entre  direitos

sociais e seus limites impostos pela reserva do possível, o juiz deve fazer uma ponderação

entre os mesmos -já que, na qualidade de princípios, os mesmos podem colidir sem que com

isso percam o valor ou a validade-, decidindo, no caso concreto, qual deles deve prevalecer.47

Neste mesmo sentido,  determinando que a ponderação entre  os dois princípios é a

melhor saída para o Poder Judiciário, Caliendo afirma que:

A ponderação deve ser considerada o método primordial para garantir a adequada e
justificada  alocação  de recursos  finitos  em uma sociedade democrática.  Somente
assim poderão existir justificativas legitimas que impunham que determinado bem
deva  ser  protegido  ou  promovido  em  detrimento  de  outro.  É  certo  que  essas
justificativas devam encontrar guarida em fundamentos constitucionais, bem como
irão refletir  escolhas valorativas da sociedade sobre a ponderação de valores que
deverão prevalecer.48

46 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
153 e 154.
47 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 98 e 100.
48 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e analise econômica do Direito: uma visão critica. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009, p. 208.
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Por isso,  ao analisar  o  caso concreto,  o  juiz  deve  verificar  se  há ou não recursos

existentes para a tutela do mínimo existencial pretendido e, em não havendo, deve realizar

uma escolha, devendo optar por favorecer a tutela de tal direito ou alegar a reserva do possível

para afastá-la. Assim, certo é que as medidas de política social, ainda que influenciáveis pela

disponibilidade  de recursos,  não necessariamente serão dela  dependentes,  cabendo ao juiz

ponderar princípios para tomar a melhor decisão no caso concreto.

Desse modo, sendo certo que o Poder Judiciário deve analisar, no caso concreto, quais

dos princípios deve prevalecer (se o direito ao mínimo existencial ou a reserva do possível),

resta  fazermos  um estudo  de  casos  para  vermos  quais  são  os  limites  e  as  condições  da

aplicação da teoria da reserva do possível frente ao direito do mínimo existencial e de qual

forma o Supremo Tribunal Federal vem ponderando tais princípios quando se depara com

demandas que buscam a efetividade dos direitos fundamentais, sobretudo o direito a saúde e a

educação, direitos estes que formam a base para que o individuo disponha não só de uma vida

digna, mas principalmente de uma vida.

2.2 – DO ESTUDO DE CASOS

Neste momento,  será feito  um estudo de casos sobre os temais mais relevantes  na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o controle judicial das políticas públicas

que invocam os princípios do mínimo existencial e a reserva do possível.

Para isso, serão analisados os seguintes julgados do STF: ADPF 45/DF; SS 3741; STA

198/MG; AI 723773 MS; STA 175; e ARE 639337.

2.2.1 – DO ESTUDO DE CASO 1: ADPF 45 MC/DF

A ADPF 45 MC/DF foi proposta contra o veto do Presidente da Republica ao §2º do

artigo 55 da Lei 10.707/2003 (Lei de Diretrizes Orçamentárias destinada a fixar as diretrizes

pertinentes à elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2004) que assim dispõe:

Artigo 55, §2º da Lei 10.707/2003 - Para efeito do inciso II do caput deste artigo,
consideram-se  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  a  totalidade  das  dotações  do
Ministério da Saúde, deduzidos os encargos previdenciários da União, os serviços da
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dívida e a parcela das despesas do Ministério financiada com recursos do Fundo de
Combate à Erradicação da Pobreza.”.49

Nesta ação, o autor alega que o veto presidencial importou em desrespeito a preceito

fundamental decorrente da EC 29/2000, que foi promulgada para garantir recursos financeiros

mínimos a serem aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, e a decisão do STF sobre a

mesma restou assim ementada:

EMENTA:  ARGÜIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE  PRECEITO
FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO
CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA
HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA
DA  JURISDIÇÃO  CONSTITUCIONAL  ATRIBUÍDA  AO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  INOPONIBILIDADE  DO  ARBÍTRIO  ESTATAL  À
EFETIVAÇÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS,  ECONÔMICOS  E  CULTURAIS.
CARÁTER  RELATIVO  DA  LIBERDADE  DE  CONFORMAÇÃO  DO
LEGISLADOR.  CONSIDERAÇÕES  EM  TORNO  DA  CLÁUSULA  DA
"RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR
DOS  INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA  INTANGIBILIDADE  DO
NÚCLEO  CONSUBSTANCIADOR  DO  "MÍNIMO  EXISTENCIAL".
VIABILIDADE  INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO  DE DESCUMPRIMENTO
NO  PROCESSO  DE  CONCRETIZAÇÃO  DAS  LIBERDADES  POSITIVAS
(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).50

Ocorre que  como este  dispositivo  vetado  foi  posteriormente  incluído  na lei  sob  o

artigo 59, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental restou prejudicada

em virtude da perda superveniente de seu objeto.

Apesar disso, o Supremo Tribunal Federal conheceu a ADPF para que a servisse como

um  instrumento  idôneo  e  apto  a  viabilizar  a  concretização  de  políticas  públicas

constitucionalmente previstas quando vierem a ser descumpridas pelo governo. Isto porque,

segundo  o  STF,  ele  tem  o  encargo  de  tornar  efetivos  os  direitos  econômicos,  sociais  e

culturais.

Assim,  ao  tratar  das  funções  do  Judiciário,  este  precedente  do  Supremo  Tribunal

Federal  corrobora  para  o  entendimento  já  exposto  neste  trabalho  em relação  ao ativismo

49 BRASIL. Lei 10.707, de 30 de julho de 2003. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei 
orçamentária de 2004 e dá outras providências. Artigo 55, § 2º.
50 BRASIL, Supremo Tribunal Federal.  Ementa da ADPF 45 MC/DF, publicada no DJU de 4.5.2004, 
cujo relator foi o Ministro Celso de Mello. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm>. Acesso em: 02/12/2013.
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judicial, segundo o qual, excepcionalmente o Judiciário poderá adotar uma postura proativa,

implementando  políticas  públicas  quando  os  demais  Poderes  descumprirem  os  encargos

político-jurídicos que sobre eles incidem, para evitar que a eficácia e a integridade de direitos

individuais  e/ou  coletivos  constitucionalmente  previstos  sejam  comprometidos.  Isto  fica

evidente na seguinte passagem da presente ação:

É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do
Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular
e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os
Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p.  207, item n. 05,
1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente,
nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases
excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais
competentes,  por  descumprirem  os  encargos  político-jurídicos  que  sobre  eles
incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade
de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda
que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático.51

Ainda  sobre  esta  possibilidade  do  Judiciário  intervir  nos  demais  Poderes  para

viabilizar a todos o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo

Estado, o STF afirma que isto se dá porque os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se

mostraram  incapazes  de  garantir  um  cumprimento  racional  dos  respectivos  preceitos

constitucionais, o que fica evidente em:

Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções
políticas  a cargo daqueles  que, por delegação  popular,  receberam investidura em
mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a
liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É
que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a
clara  intenção  de  neutralizar,  comprometendo-a,  a  eficácia  dos  direitos  sociais,
econômicos  e  culturais,  afetando,  como decorrência  causal  de  uma injustificável
inércia  estatal  ou  de  um  abusivo  comportamento  governamental,  aquele  núcleo
intangível  consubstanciador  de  um  conjunto  irredutível  de  condições  mínimas
necessárias  a  uma  existência  digna  e  essenciais  à  própria  sobrevivência  do
indivíduo,  aí,  então,  justificar-se-á,  como precedentemente  já  enfatizado  -  e  até
mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de
intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens
cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.52

51 BRASIL, Supremo Tribunal Federal.  ADPF 45 MC/DF, publicada no DJU de 4.5.2004, cujo relator foi
o Ministro Celso de Mello. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo345.htm>. Acesso em: 02/12/2013.
52 Idem.



33

Além disso, deve-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal deixa claro nesta ADPF

que concorda com o autor no sentido de que o mínimo existencial deve ser tutelado sob pena

do caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política converterem-se em uma

promessa constitucional inconsequente. Apesar disso, o Tribunal também trata da reserva do

possível reconhecendo sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro.

De  acordo  com  o  Supremo  Tribunal  Federal,  como  a  realização  de  direitos

constitucionais  depende, em grande medida,  de vultuosos gastos econômicos,  a efetivação

destes direitos fica subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que,

comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, dela não

se poderá ser exigida a imediata efetivação do mínimo existencial. Este posicionamento fica

claro no seguinte trecho:

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao
tema  pertinente  à  "reserva  do  possível"  (STEPHEN  HOLMES/CASS  R.
SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 1999, Norton, New York), notadamente em sede
de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público,
impõe  e  exige,  deste,  prestações  estatais  positivas  concretizadoras  de  tais
prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos,
sociais e culturais - além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de
concretização - depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro
subordinado  às  possibilidades  orçamentárias  do  Estado,  de  tal  modo  que,
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal,
desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida,
a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política.53

Além disso,  corroborando  para  o  que  já  analisamos  em  relação  as  dimensões  da

reserva  do  possível,  o  STF  alega  que  a  aplicação  desta  teoria  não  depende  só  da

disponibilidade  financeira  do  Estado  para  tornar  efetivas  as  prestações  positivas  dele

reclamadas,  sendo  também  dependente  da  razoabilidade  da  pretensão  individual/social

deduzida em face do Poder Público.

Ainda tratando da reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal destaca que, apesar

desta cláusula poder ser adotada pela Administração Pública, a mesma não pode ser invocada

pelo  Estado  com  a  finalidade  de  exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações

constitucionais, já que esta conduta governamental negativa pode resultar em uma nulificação

ou até mesmo em uma aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de

essencial fundamentalidade.

53 Idem.
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Sobre a ADPF 45 MC/DF, Karine Cordeiro traz algumas afirmações deduzidas pelo

Supremo Tribunal Federal,  dentre as quais devemos destacar as seguintes: a) ao apurar os

elementos fundamentais da dignidade (o mínimo existencial) está se estabelecendo os alvos

prioritários  dos gastos públicos;  b) em princípio,  o  Judiciário  não pode intervir  na esfera

reservada a  outro Poder  para  substituí-los  em juízo  de conveniência  e  oportunidade,  mas

poderá fazê-lo quando houver violação evidente e arbitrária de incumbência constitucional; c)

pela cláusula da reserva do possível, ao processo de concretização dos direitos de segunda

geração  traduzem-se  em  um  binômio  que  compreende  de  um  lado  a  razoabilidade  da

prestação individual  e  de outro a disponibilidade financeira  do Poder Público;  d) como a

realização dos direitos sociais dependem de um inescapável vinculo financeiro subordinado as

possibilidades  orçamentárias  do  Estado,  se  o  mesmo  comprova  incapacidade  econômico-

financeira, dele não poderá ser exigida a imediata efetivação do comando fundado no texto

constitucional.54

Por fim, Fabiana Kelbert também comenta que este julgado foi o mais importante no

que tange a reserva do possível por ser o único que enfrentou diretamente este problema, o

que é comprovado pelo fato de que todas as outras decisões posteriores do STF remetem a

este precedente,  como foi o caso do RE 410715 AgR, em que o Ministro Celso de Mello

utiliza  fundamentação  idêntica  a  da  ADPF 45,  mas  sem mencionar  a  tese  da  reserva  do

possível55, e de outros julgados que aqui serão analisados.

2.2.2 – DO ESTUDO DE CASO 2: SS 3741

Trata-se de pedido de suspensão de segurança, formulado pelo Município de Fortaleza,

em face da decisão liminar  proferida pelo Desembargador Celso Albuquerque Macêdo do

Tribunal  de  Justiça  do  Ceará  que  determinou  que  o  Estado  do  Ceará  e  o  Município  de

Fortaleza fornecessem os medicamentos de alto custo a Neumar Ferreira Barbosa, Antônio de

Sousa Pinto, Marcos Henrique Mesquita de Almeida, Maira Jandy Victo Lima e Pedro Luiz

Lopes.

54 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
189 e 190.
55 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 110 e 111.
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Quanto  à  possibilidade  de  intervenção  do Poder  Judiciário  neste  caso,  o  Supremo

Tribunal Federal destaca a ementa da decisão proferida na ADPF-MC 45/DF, alegando ser

possível tal postura proativa do Judiciário pelos mesmos fundamentos acima expostos, o que

corrobora para o entendimento de que o ativismo judicial é plenamente aceito no ordenamento

jurídico brasileiro.

Nesta ação, o Ministério Público Estadual alega que os pacientes não têm condições de

arcar com o tratamento,  uma vez que os medicamentos e insumos prescritos são de custo

elevado, não suportável por todos, e precisam ser utilizados com urgência, de modo que a

negativa  no seu fornecimento  gera risco à vida ou grave risco à saúde,  violando direitos

indisponíveis,  pois  a  vida  e  a  saúde são  bens  jurídicos  constitucionalmente  tutelados  em

primeiro plano.

Por  sua  vez,  o  argumento  central  apontado  pelo  Município  de  Fortaleza  para  a

suspensão da decisão reside na ausência de obrigação legal de fornecer os serviços médicos

requeridos,  por entender  caber somente aos Estados e à União (a não aos Municípios)  as

prestações de saúde em questão,  alegando que a  decisão de concessão dos medicamentos

implica em um risco de grave lesão à ordem e à economia pública, levando-se em conta o alto

custo da tutela pretendida.

Neste  julgado,  o  Supremo  Tribunal  Federal  denegou  o  pedido  de  suspensão  da

segurança pautando-se no artigo 196 da Constituição, o qual consagra direito fundamental a

saúde, afirmando ser o mesmo um direito público subjetivo assegurado à generalidade das

pessoas, cuja tutela mediante políticas públicas sociais e econômicas é um dever do Estado, o

qual deve ter como meta a redução do risco de doenças e de outros agravos.

Ainda, o Tribunal justificou sua decisão afirmando que o Poder Constituinte também

estabeleceu um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde, sem preconceitos

ou privilégios de qualquer espécie e que devem sem implementadas ações e serviços para

promoção, proteção e recuperação deste direito fundamental.

Além disso, o STF pautou sua decisão alegando que a prestação do direito a saúde é

uma competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (artigo 23, II da

Constituição Federal), o que torna o Município capaz de ser um dos legitimados passivos nas

demandas cuja causa de pedir é a negativa pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou

federal) de prestações na área de saúde, cabendo então ao Município de Fortaleza a concessão

dos medicamentos.
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Por fim, na defesa de sua decisão, o Tribunal aborda a questão do ônus probatório, já

discutida  neste  trabalho,  ao  comentar  a  necessidade  do  ente  estatal  que  alega  a

indisponibilidade  de  recursos  comprovar  o  dano  que  a  concretização  da  política  pública

causaria aos cofres públicos, o que fica demonstrado em:

O Município de Fortaleza, apesar de alegar lesão à economia pública, não comprova
a  ocorrência  de  dano  aos  cofres  municipais,  limitando-se  a  sustentar  que  o
medicamento  deve  ser  fornecido  pelo  Estado  do  Ceará  ou  pela  União  e  que  as
decisões judiciais nesses casos, violam o art. 8ºda Lei nº 8.080/90.56

Apesar  do  Supremo  Tribunal  Federal  ter  denegado  o  pedido  de  suspensão  da

segurança, o mesmo explicou que a questão deve ser resolvida levando-se em consideração

todas  as  suas  perspectivas.  Assim,  comentou  a  necessidade  de  se  fazer  um  juízo  de

ponderação entre os direitos individuais e as diretrizes políticas,  devendo-se então analisar

não só  o  direito  fundamental  a  saúde,  mas  também a  possibilidade  do  ente  arcar  com a

despesa referente a este direito, o que fica evidente em:

As  divergências  doutrinárias  quanto  ao  efetivo  âmbito  de  proteção  da  norma
constitucional do direito à saúde decorrem, especialmente, da natureza prestacional
desse  direito  e  da  necessidade  de  compatibilização  do  que  se  convencionou
denominar  de  “mínimo  existencial”  e  da  “reserva  do  possível”  (Vorbehalt  des
Möglichen).57

Neste sentido, o Tribunal alegou que o direito a saúde não é um direito absoluto, pois

encontra limites tanto na razoabilidade da pretensão quanto na disponibilidade financeira do

Estado e afirmou que:

Ressalto, nessa perspectiva,  as contribuições de Stephen Holmes e Cass Sunstein
para o reconhecimento de que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm
custos  públicos,  dando  significativo  relevo  ao  tema  da  “reserva  do  possível”,
especialmente ao evidenciar a “escassez dos recursos” e a necessidade de se fazer
escolhas alocativas, concluindo, a partir da perspectiva das finanças públicas, que
“levar a sério os direitos significa levar à sério a escassez” (HOLMES, Stephen;

56 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. SS 3741/CE, publicada no DJU de 03/06/09, cujo relator foi o 
Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19135909/suspensao-de-seguranca-ss-3741-ce-stf>. Acesso em 
02/12/2013.
57 Idem.
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SUNSTEIN, Cass.  The Cost  of Rights:  Why Liberty Depends on Taxes.  W. W.
Norton & Company: Nova Iorque, 1999.). 58

Por fim, o STF ressaltou que torna-se relevante,  ao determinar o fornecimento de um

serviço de saúde (internação  hospitalar,  cirurgia,  medicamentos,  etc.),  que julgador  esteja

certo de que o Sistema de Saúde possui condições de arcar não só com as despesas da parte,

mas também com as despesas de todos os outros cidadãos que se encontrem em situação

idêntica.  Esta  observação  corrobora  para  o  entendimento  de  que  a  tutela  do  mínimo

existencial encontra limites quando analisada conjuntamente com a reserva do possível, uma

vez  que,  como os  direitos  fundamentais  devem ser  garantidos  a  toda  sociedade,  um dos

pressupostos para a sua concessão é a disponibilidade de recursos capaz de satisfazer a tutela

pretendida pela coletividade.

2.2.3 – DO ESTUDO DE CASO 3: STA 198/MG

A Suspensão de Tutela Antecipada 198/MG trata do pedido ajuizado pelo Estado de

Minas Gerais para suspender a antecipação da tutela recursal concedida pelo Desembargador

Federal Souza Prudente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu, em parte, a

antecipação de tutela mandamental postulada na inicial para determinar à União, ao Estado de

Minas Gerais e ao Município de Belo Horizonte o fornecimento do medicamento ELAPRASE

(Idursulfase) em favor do menor Marlon Galdino dos Santos, portador da Síndrome de Hunter

(Mucopolissacaridose de Tipo II), na quantidade prescrita necessária ao tratamento, sob pena

de autorização do sequestro da importância  equivalente nos cofres públicos das entidades

responsáveis.

Dentre as alegações para o pedido de suspensão da antecipação da tutela destacam-se

as seguintes: lesão à saúde e à segurança públicas, uma vez que o medicamento é importado e

não foi registrado na ANVISA, sendo proibida sua comercialização no país; grave lesão à

economia  pública  diante  do  elevado  custo  anual  do  tratamento  (aproximadamente  R$

2.600.000,00); violação ao princípio da reserva do possível; ingerência do Poder Judiciário no

exercício  das  funções  do  Poder  Executivo;  afronta  ao  planejamento  orçamentário;  e

possibilidade de ocorrência do denominado “efeito multiplicador”, em razão do crescimento

58 Idem.
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de demandas judiciais para o fornecimento de medicamentos, comprometendo a viabilidade

do Sistema Único de Saúde.

Apesar dos argumentos trazidos pelo Estado de Minas Gerais, o Supremo Tribunal

Federal  novamente  reconheceu  a  prevalência  do  principio  do  mínimo  existencial  quando

ponderado com o da reserva do possível, não suspendendo a antecipação da tutela recursal

concedida pelo Desembargador Federal Souza Prudente,  estando essa escolha do Tribunal

evidente no seguinte trecho:

O alto custo do medicamento não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento,
visto que a Política de Dispensação de Medicamentos excepcionais visa contemplar
justamente o acesso da população acometida por enfermidades raras aos tratamentos
disponíveis.  [...]  Assim,  apesar  do  inegável  risco  de  lesão  à  economia  pública,
evidenciado em razão do alto custo da droga requerida, a ponderação dos valores em
conflito, neste caso, leva ao indeferimento do pedido de contracautela, uma vez que
a suspensão dos efeitos da decisão pode ocasionar danos graves e irreparáveis  à
saúde e à vida do paciente.59

O  Supremo  Tribunal  Federal  fundamentou  sua  decisão  nos  mesmos  argumentos

utilizados no julgamento por ele  feito  na  Suspensão de Segurança 3741, acima analisada,

argumentos estes que giram em torno dos seguintes pressupostos: que o direito a saúde está

constitucionalmente assegurado, devendo ser por isso tutelado pelo tribunal quando o mesmo

analisa  o  caso  concreto;  que  os  serviços  públicos  de  saúde  devem  ser  concedidos  sem

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;  que o direito a saúde é uma competência

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o que torna o Município também

responsável pelas prestações na área de saúde, podendo por isso o mesmo figurar no polo

passivo da presente ação; e que cabe ao ente estatal que alega a indisponibilidade de recursos

comprovar  o  dano  que  a  concretização  da  política  pública  em questão  causa  aos  cofres

públicos.

Apesar do Tribunal não ter concedido a suspensão da tutela antecipada, ele novamente

atentou  para  o  fato  de  que  o  princípio  do  mínimo  existencial  não  pode  ser  analisado

isoladamente,  sendo certa  a  relevância  do  princípio  da  reserva  do  possível,  o  qual  torna

notória  a  inexistência  de  suportes  financeiros  suficientes  para  a  satisfação  de  todas  as

necessidades sociais. Assim, sabendo-se que o ente nem sempre se terá recursos financeiros

suficientes para tutelar todos os direitos constitucionalmente previstos, a tutela destes direitos

59 BRASIL, Supremo Tribunal Federal.  STA n 198/MG, publicada em 03/02/2009, cujo relator foi o 
Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19137159/suspensao-
de-tutela-antecipada-sta-198-mg-stf>. Acesso em 03/12/2013.
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deve  ser  feita  com  base  em  escolhas.  Este  entendimento  fica  evidenciado  na  seguinte

passagem da decisão em comento:

Em razão da inexistência de suportes financeiros  suficientes para a satisfação de
todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e
econômicas voltadas à implicação dos direitos sociais implicaria, invariavelmente,
escolhas alocativas.60

2.2.4 – DO ESTUDO DE CASO 4: AI 723773 MS

Trata-se  de  um Agravo de  Instrumento  proposto  contra  a  decisão  do  Tribunal  de

Justiça  que  acolheu  o  pedido  do Estado  do Mato  Grosso  do  Sul,  em sede  de  embargos

infringentes, para reformar a decisão que condenava o Estado ao pagamento de danos morais

em razão de superlotação carcerária violadora da dignidade da pessoa humana.

Ao julgar os Embargos Infringentes, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

do Sul alegou que ato omissivo do ente implicaria em uma responsabilidade subjetiva e, não

havendo dolo ou culpa por parte do mesmo, não estaria caracterizado o dano em razão do

princípio da reserva do possível, uma vez que o Estado estaria tentando melhorar o sistema

prisional,  mas dentro dos  seus limites  de disponibilidade  orçamentária.  É o que se vê da

ementa dos embargos infringentes:

EMBARGOS  INFRINGENTES.  RECURSOS  INTERPOSTOS  PELOS  RÉUS.
APRECIAÇÃO  CONJUNTA  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS  MORAIS.  SUPERLOTAÇÃO  CARCERÁRIA.  PRINCÍPIO  DA
RESERVA DO POSSÍVEL. ESTADO QUE ESTÁ BUSCANDO MELHORAR O
SISTEMA  PRISIONAL  DENTRO  DOS  LIMITES  DA  RAZOABILIDADE  E
DISPONIBILIDADE  FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA.  SUPOSTO  ATO
OMISSIVO  DO  ESTADO  EM  GARANTIR  A  DIGNIDADE  HUMANA  DO
PRESO.  INAPLICABILIDADE  DO  ART. 37,  §6º  DA  CONSTITUICAO
FEDERAL.  RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU
CULPA. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.61

60 Idem.
61 BRASIL, Supremo Tribunal Federal.  AI 723773/MS, publicado em 30/06/2009, cujo relator foi o 
Ministro Marco Aurélio. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5350574/agravo-de-
instrumento-ai-723773-ms-stf>. Acesso em 03/12/2013.
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Já em sede de Agravo de Instrumento, o Ministro-Relator Marco Aurélio conheceu e

desproveu o agravo alegando que, em razão do princípio da reserva do possível, não se pode

exigir do Estado melhoria das condições prisionais, uma vez que devem ser respeitados os

limites  da  razoabilidade  e  disponibilidade  financeira  e  orçamentária  do ente  Estatal.  Este

argumento fica evidente no seguinte trecho da decisão:

Em face  do princípio da  “reserva  do possível”,  não se pode impor  ao Estado a
obrigação  de  melhorar  as  condições  mínimas  de  sobrevivência  garantidas  aos
presidiários,  visto  que  é  lícito  ao  Poder  Público  cumprir  suas  obrigações  legais
dentro  dos  limites  da  razoabilidade  e  disponibilidade  financeira  e  orçamentária.
Tratando-se  de  dano decorrente  de  suposto ato  omissivo  de  o Estado  garantir  a
dignidade humana do preso, a responsabilidade é subjetiva, exigindo-se, para sua
configuração, a presença de dolo ou culpa.62

Sobre este julgado, Fabiana Kelbert acertadamente observa que a reserva do possível

foi aplicada para não conhecer o direito pleiteado sem que houvesse qualquer referencia à

ponderação  entre  o  direito  do  preso  a  condições  dignas  e  a  capacidade  orçamentária  do

Estado63.

2.2.5 – DO ESTUDO DE CASO 5: STA 175

A  Suspensão  de  Tutela  Antecipada  de  nº  17564 foi  formulada  pela  União  contra

acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos da

Apelação Cível no 408729/CE (2006.81.00.003148-1), que deferiu a antecipação de tutela

recursal  para  determinar  à  União,  ao  Estado  do  Ceará  e  ao  Município  de  Fortaleza,  o

fornecimento do medicamento denominado Zavesca (Miglustat), em favor de Clarice Abreu

de Castro Neves, portadora da doença neurodegenerativa progressiva (Niemann-Pick Tipo C).

O pedido autoral pautava-se no principio do mínimo existencial, requerendo que fosse

tutelado o direito a saúde e, consequentemente, o direito a vida de Clarice Abreu,  a qual não

tinha condições de financeiras para custear o tratamento. A autora alega que o medicamento

62 Idem.
63 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 117.
64 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. STA 175, AgR, Tribunal Pleno, publicado em 30/04/2013, cujo 
Relator foi o Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: < 
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19135836/suspensao-de-tutela-antecipada-sta-175-ce-stf>. 
Acesso em 03/12/2013.
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era considerado pela clínica médica como o único capaz de deter o avanço da doença ou de,

pelo menos, aumentar as chances de vida da paciente com certa qualidade.

Neste  julgado,  a  União  ajuizou  pedido  de  suspensão,  alegando,  em  síntese:  a

ilegitimidade ativa do Parquet Federal e a ilegitimidade passiva da União; a ocorrência de

grave lesão à ordem pública, uma vez que o medicamento requerido não foi aprovado pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não consta da Portaria no 1.318 do Ministério da

Saúde; e  a grave lesão à economia  pública,  em razão do alto  custo do medicamento  (R$

52.000,00 por mês).

Argumento  de  importante  relevância  deste  julgado  reside  no  fato  de  que  o

medicamento pela autora pleiteado não se encontrava registrado na ANVISA -mas somente

veio a sê-lo no curso da ação-, e, enquanto não registrado, a tendência para a não concessão

do medicamento encontrava-se mais forte porque, como o registro do medicamento é uma

condição  necessária  para  atestar  a  segurança  e  o  beneficio  do  produto,  a  Administração

Pública não estaria, em regra, obrigada a concedê-lo.65

Ainda, outro fato de grande relevância no julgado é o de que se o Tribunal concede

uma  prestação  a  saúde  que  não  esteja  incluída  entre  as  políticas  sociais  e  econômicas

formuladas  pelo  SUS,  ele  poderá  estar  criando  uma política  pública  ao  invés  de  apenas

determinar o seu cumprimento.66

Apesar dos argumentos usados pela União, neste julgado o Supremo Tribunal Federal

não suspendeu a antecipação da tutela recursal concedida pela 1ª Turma do Tribunal Regional

Federal  da  5ª  Região,  fazendo  prevalecer  o  direito  ao  mínimo  existencial  da  autora  em

detrimento da reserva do possível alegada pela União.

Sobre este julgado, Karine Cordeiro observa que a questão da reserva do possível,

quando confrontada com o mínimo existencial muitas vezes nem chega a ser analisada, de

modo que os Tribunais fazem prevalecer o risco que a não concessão do medicamente pode

ocasionar a saúde e vida dos pacientes, o que fica evidente na seguinte parte do seu texto67:

65 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos Fundamentais Sociais. Dignidade da Pessoal Humana e 
Mínimo Existencial – O papel do poder judiciário. 1 ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado, 2012, p. 
191.
66 Idem.
67 Idem, p. 193.
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Com  base  nos  parâmetros  delineados  na  STA  175,  diversos  medicamentos  e
tratamento  médicos  de  alto  custo  e  não  fornecidos  pela  rede  publica  foram
assegurados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal.  Conforme  já  mencionado  neste
trabalho, um dos critérios decisivos para a decisão é o risco de a ausência da medida
postulada ocasionar graves e irreparáveis danos a saúde e a vida dos pacientes. A
questão  da  reserva  do  possível,  por  motivos  processuais,  muitas  vezes  não  é
examinada.68

2.2.6 – DO ESTUDO DE CASO 6: ARE 639337

 

Este julgado trata de ação pública em que o Município de São Paulo foi condenado a

matricular  crianças em unidades de ensino fundamental próximas de sua residência ou do

endereço de trabalho de seus responsáveis legais, sob pena de multa diária por criança não

atendida.

Proposto  o  Recurso  Extraordinário  pelo  Município,  o  Ministro  Celso  de  Mello

manteve, monocraticamente, a decisão recorrida, a qual foi novamente mantida em sede de

agravo, conforme depreende-se pela ementa a seguir:

CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE
E  EM  PRÉ-ESCOLA.  SENTENÇA  QUE  OBRIGA  O  MUNICÍPIO  DE  SÃO
PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE
SEUS  RESPONSÁVEIS  LEGAIS,  SOB  PENA  DE  MULTA  DIÁRIA  POR
CRIANÇA  NÃO  ATENDIDA.  PLENA  LEGITIMIDADE  DESSA
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  INOCORRÊNCIA  DE  TRANSGRESSÃO  AO
POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE
RESPEITAR  OS  DIREITOS  DAS  CRIANÇAS.  EDUCAÇÃO  INFANTIL.
DIREITO  ASSEGURADO  PELO  PRÓPRIOTEXTO  CONSTITUCIONAL (CF,
ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO
GLOBAL  DO  DIREITO  CONSTITUCIONAL  À  EDUCAÇÃO.  DEVER
JURÍDICO  CUJA  EXECUÇÃO  SE  IMPÕE  AO  PODER  PÚBLICO,
NOTADAMENTE  AO  MUNICÍPIO  (CF,  ART. 211, §2º).  AGRAVO
IMPROVIDO. 69

Assim,  mais  uma  vez  o  Supremo  Tribunal  Federal  concedeu  a  tutela  do  mínimo

existencial sob o fundamento de que a educação infantil representa prerrogativa constitucional

indisponível, que deve ser deferida as crianças, assegurando-lhes o processo de educação.

68 Idem.
69 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ARE 639337 publicado no dia 29/06/2011, cujo relator foi o 
Ministro Celso de Mello. Disponível em: < http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22932599/recurso-
extraordinario-com-agravo-are-639337-sp-stf>. Acesso em 03/12/2013.
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Porém, merece  especial  destaque o fato de que nesta  decisão o Supremo Tribunal

Federal  novamente  apenas  tratou  da  reserva  do  possível  no  plano  teórico  (repetindo  os

mesmos argumentos usados na ADPF 45), sem ter efetivamente analisado a possibilidade de

aplicação da tese dos limites do possível no caso concreto, conforme depreende-se do trecho

da decisão que citou a referida teoria:

Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de
caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação
de  incapacidade  econômico-financeira  da  pessoa  estatal,  desta  não  se  poderá
razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida,  a imediata
efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito,
contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a
partir  de  indevida  manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou  político-  -
administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar
e  de  inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em favor  da  pessoa  e  dos
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo,
que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo
objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se,  dolosamente,  do  cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,
notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,  puder  resultar
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de
um sentido de essencial fundamentalidade.70

70 Idem.
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CONCLUSÃO

Após compreendido o conceito de mínimo existencial como o princípio que,  sendo a

base da existência humana, é capaz de assegurar as condições mínimas de existência digna e

compreendida a noção de reserva do possível como a obrigação do Estado em satisfazer os

direitos  fundamentais  dos  cidadãos,  mas  só  na  medida  de  sua  capacidade  econômica

prestacional,  importante  é  sabermos  que  tais  princípios  devem  ser  ponderados  pelo  juiz

quando do julgamento de casos concretos.

Sobre a ponderação de tais princípios pelo Poder Judiciário,  vimos que a mesma é

plenamente possível e constitucional no nosso ordenamento. Desse modo, o ativismo judicial

permite com que a efetivação dos direitos fundamentais passe a ser uma escolha judicial, já

que, não sendo possível tutelar todos os direitos, a sociedade legitima a atuação do juiz como

aquele que irá optar por qual direito deve ser concedido.

Esta possibilidade de intervenção do judiciário nas escolhas das políticas públicas é

bem exposta por Fabiana, a qual comenta que:
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Outro ponto importante a ser destacado diz com a reticência do STF em decidir a
questão  da  destinação  da  verba  reservada  aos  fins  sociais.  Isso  poderia  ferir  o
principio da separação dos poderes,  porém viabiliza a realização da Constituição
naquilo  que  ela  tem  de  mais  essencial:  os  direitos  fundamentais.  A  ADPF  45
abordou  essa  questão;  no  acordão,  no  entanto,  apenas  restou  consignada  a
possibilidade de intervenção do judiciário quando uma ação ou omissão de outro
poder estatal pudesse lesar o conteúdo essencial de um direito fundamental.71

Ocorre que apesar de ser função de um Tribunal a ponderação do mínimo existencial e

da reserva do possível para, no caso concreto, analisar e decidir quais destes dois princípios

deve prevalecer, levando-se em conta as particularidade e condições das partes envolvidas,

após o estudo de casos do presente trabalho, foi possível verificar que o Supremo Tribunal

Federal não faz uma correta ponderação entre tais princípios e que não aplica a tese da reserva

do possível tal como deveria.

Podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal não pondera tais princípios quando

analisa o caso concreto porque quando o mesmo julga ações envolvendo o direito a saúde, e

consequentemente, o direito a vida, e o direito a educação, ele acaba se valendo da reserva do

possível apenas a título argumentativo, tratando desta tese somente no plano teórico sem ao

menos aplicá-la na demanda em questão ou discuti-la com a relevância que merece.72

Além disso, no caso envolvendo a dignidade da pessoa humana, apesar do Tribunal

Constitucional não ter tutelado este direito sob o argumento de que o Estado não teria recursos

suficientes para tanto, a sua decisão se deu independente de qualquer prova pelo ente estatal

de que o mesmo não tinha recursos disponíveis para melhorar o sistema prisional, de modo

que o STF não exigiu um dos requisitos essenciais para a aplicação da tese da reserva do

possível, qual seja o ônus probatório que incumbe ao Estado.73

 Assim, após o estudo de casos realizados no presente trabalho, foi possível perceber

que o Supremo Tribunal Federal acaba por conceder o direito almejado pela parte apenas sob

o argumento de que tais direitos, por estarem previstos na Constituição, devem ser tutelados -

sob pena de, caso contrario, isto resultar em uma nulificação ou, até mesmo, aniquilação de

direitos constitucionais. Para isso, a Corte Constitucional se limita a trazer o precedente da

ADPF 45 (a qual não chegou a abordar a tese da reserva do possível no caso concreto) e a

71 KELBERT, Fabiana Okchstein. Reserva do Possível e a efetividade dos direitos sociais no direito 
brasileiro. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 118.
72 Idem, p. 117 e 118.
73 Idem, p. 118.
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dizer que a tese dos limites do possível não pode servir como escusa a não realização do

direito sem nem ao menos analisar sua aplicação nas demandas apreciadas pelo Tribunal.

Desse modo, pode-se dizer que o Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, tem

ficado restrito ao problema jurídico trazido pelo autor da demanda (a subsunção da norma

constitucional ao caso concreto), apenas se valendo da teoria da reserva do possível como

argumento teórico, de modo que acaba por desconsiderar o aspecto econômico envolvido na

questão. Neste sentido Daniel Wang expõe o seguinte: 

Ainda não se pode saber o que é um pedido razoável, como se afere a capacidade
financeira  do  Estado  e  quais  são  as  hipóteses  excepcionais  em  que  cabe  a
intervenção  do  poder  judiciário.  Em  momento  algum  houve  referencia  ao  caso
concreto.  Pelo  contrario,  optou-se  por  repetir  argumentos  doutrinários  que
contradiziam o que os próprios acórdãos afirmavam inicialmente, como se “reserva
do possível”, custo dos direitos e escassez de recursos não fossem problemas a ser
levados em consideração no julgamento do direito à educação.74

Além disso, o presente trabalho demonstrou que, ao analisarmos a tese da reserva do

possível em todas as suas dimensões, devemos algumas vezes considerar que o direito a vida

de  um  cidadão  poderá  ser,  excepcionalmente,  mitigado,  pois  pela  aplicação  desta  tese,

devemos  levar  em  conta  que  o  pedido  formulado  pelo  requerente  deve-se  encontrar

exatamente nos limites possíveis e exigíveis de uma comunidade.

Por  isso,  nos  casos  em  que  o  Tribunal  concede  um medicamento  de  custo

elevadíssimo, ele deve fazê-lo com a plena consciência de que isto poderá causar um prejuízo

a toda coletividade, a qual, diante da escassez de recursos do Estado, sofrerá com a falta de

diversos medicamentos de baixo custo que poderiam igualmente salvar a vida de pessoas.

Por  tais  motivos,  os  dispositivos  e  fundamentações  do  Supremo  Tribunal  Federal

comprovam que o mesmo não aplica a teoria da reserva do possível quando poderia aplicá-la

(quando presentes todas as dimensões expostas no presente trabalho) ou a aplica de forma

incorreta quando: a) sem nem ao menos conceituá-la, não exige a comprovação pelo ente

estatal  de  que  o  mesmo  não  possui  recursos  para  tutelar  direitos  constitucionalmente

assegurados; b) tutela direitos de custos elevadíssimos sem nem ao menos questionar, através

da reserva do possível, se com isto estaria prejudicando toda a coletividade.

74 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de Recursos, custos dos direitos e reserva do possível na 
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.sbdp.org.br>. Acesso em: 
03/12/2013.
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Por fim,  resta  dizer  que,  diante  a atual  crise  econômico financeira  que se vive no

Brasil, a reserva do possível deve ser analisada efetivamente, e não apenas mencionada como

um principio teórico, cuja aplicabilidade é admitida, mas nunca efetivada. Nesse sentido, o

que se zela, no presente trabalho, não é que os tribunais façam prevalecer em toda e qualquer

hipótese o principio da reserva do possível em prol do mínimo existencial, mas que tal tese

seja de fato analisada no caso concreto para que seja possível tomar a melhor decisão.

Pelo que foi  exposto,  o  presente  trabalho não pugna pela  aplicação da reserva  do

possível pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pela sua correta aplicação, para que seja

possível uma maior efetivação das politicas públicas.
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