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RESUMO

A presente pesquisa tem como escopo realizar uma breve delimitação do entendimento doutrinário e jurisprudencial, no cenário brasileiro, 
acerca das questões pertinentes à reserva do possível como limitação à efetivação dos direitos fundamentais sociais, em especial, o direito 
fundamental à saúde no Brasil, haja vista que exige uma análise minuciosa, visando sempre alcançar em maior grau a dignidade da pessoa 
humana. OBJETIVOS e/ou HIPÓTESES: O objetivo geral da pesquisa proposta é analisar a aplicação deturpada da teoria da reserva do possível 
diante das inúmeras violações aos direitos assegurados no ordenamento jurídico brasileiro. Especificamente, busca-se garantir o mínimo de 
condições indispensáveis à manutenção da vida com dignidade, por meio de políticas públicas, objetivando a efetiva garantia dos direitos 
fundamentais sociais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. METODOLOGIA: Através desta ampla pesquisa, 
buscar-se-á um respaldo tanto na doutrina como na jurisprudência, com a análise de casos concretos a partir dos interesses da sociedade
brasileira, como a teoria da reserva do possível tem sido aplicada como um obstáculo na concretização dos direitos fundamentais sociais, em 
especial o direito fundamental à saúde que encontra-se interligado ao direito à vida e à existência condigna, por meio de uma abordagem 
quantitativa, qualitativa, dialética e lógica através do método hipotético-dedutivo. CONCLUSÕES: O presente estudo pretende-se apresentar uma 
temática que tem relevância social já que é indiscutível a relação que há entre o discurso jurídico e a realidade, entre a máxima proteção e 
promoção aos direitos fundamentais asseguradas pela Carta Magna de 1988, bem como o argumento retórico e desproporcional da aplicação da 
reserva do possível, no que tange à efetivação dos direitos fundamentais sociais que devem ser assegurados com fins nos fundamentos e 
objetivos do Estado democrático de direito. No entanto, a efetivação dos direitos fundamentais sociais se esbarra em alguns limites, quais sejam, 
a alegação de custos, escassez de recursos, ausência de reserva orçamentária e entre outros, entretanto, constatou-se que não podem ser 
considerado como justo motivo para a omissão estatal, uma vez que a administração pública deve comprovar que empregou todos os recursos 
disponíveis e existentes, em consonância com as vinculações constitucionais, visando preservar o conteúdo mínimo necessário para a garantia de 
uma vida digna. Desse modo, a reserva do possível tão mal interpretada não poder ser argumento para obstaculizar a efetivação dos direitos 
sociais, tendo em vista que os limites relativos à reserva do possível, à razoabilidade e à mínima existência devem ser melhores especificados, 
para garantia da segurança jurídica e respeito à ordem constitucional, tendo em vista que são conceitos amplos ou de difícil determinação e 
fundamentação. Os Tribunais superiores devem fixar os critérios de análise adotados em cada caso, transmitindo maior segurança jurídica nas 
decisões e legitimidade à sua atuação participativa na implementação dos direitos sociais, em especial o direito fundamental à saúde no Brasil, 
através de ampla avaliação dos problemas envolvidos em cada caso concreto e motivação das escolhas adotadas. RESULTADOS: Com o despertar 
do interesse sobre o tema, a pesquisadora e demais interessados têm contribuído com diversos debates proveitosos e enriquecedores acerca do 
tema central da pesquisa, tendo em vista que os direitos fundamentais sociais, além de serem vistos como resultado das reivindicações de caráter 
social, busca-se atender às necessidades sociais, garantindo condições dignas de vida à toda a sociedade, permitindo que todos gozem de seus 
direitos básicos e de suas liberdades, bem como tenham igualdade de oportunidades.
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