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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a forma correta de 
elaboração do processo decisório em casos que envolvam o argumento da 
reserva do possível e a efetivação de direitos fundamentais. O tema tem impacto 
direto na vida das pessoas, pois, com frequência, a expressão “reserva do 
possível” é utilizada como justificativa para o inadimplemento de deveres estatais 
constitucionalmente impostos, como o direito à saúde. Confira-se um exemplo, 
dessa vez fictício, mas que é fiel em captar a realidade do que vem ocorrendo: 
Quarta-Feira, 4 de abril de 2018, Eleanor vai até o leito de número 19 para se 
despedir de seu pai, Edison. O senhor dependia de uma transferência urgente 
para a Unidade de Tratamento Intensivo. A filha, desesperada, acionou a justiça. 
O juiz escreveu no papel: “julgo improcedente a demanda” e, como quem 
esquece do seu dever, justificou: “comprometimento à reserva do possível, ante 
a impossibilidade material de universalização da medida”. Não deu tempo, seu 
“velho”, como o chamava, entrou para a escandalosa estatística dos sem-UTI no 
Rio de Janeiro: a cada dia, três pessoas morrem esperando um leito. Agora foi 
a sua vez de sentir na pele, seu pai havia virado número. Diante desse cenário, 
cada vez mais corriqueiro, o trabalho buscou retirar a força vinculante do 
argumento da “reserva do possível”, notadamente quando utilizado pelos 
magistrados, constitucionalmente responsáveis pela garantia da proteção contra 
majoritária dos indivíduos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa exploratória 
sobre o método da proporcionalidade de Robert Alexy e da teoria do direito como 
integridade de Ronald Dworkin, afim de se fundamentar a construção de um 
processo decisório baseado no que é “justo” e na garantia de uma leitura 
deontológica da Constituição. Pela teoria do direito como integridade, o 
argumento da reserva do possível não pode, em nenhuma hipótese, impedir a 
concretização de direitos fundamentais. Isso porque, como argumento de 
política, não serve para embasar uma decisão judicial. Não cabe ao juiz fazer 
uma ponderação entre os interesses da comunidade e os objetivos buscados, 
tal avaliação cabe ao processo político. Assim, Dworkin, ao diferenciar os 
argumentos de política e de princípios, impede que a reserva do possível seja 
utilizada como fundamento para o inadimplemento de direitos fundamentais. O 
estudo dessa questão não deve ter espaço na argumentação jurídica. A 
Constituição possui um caráter deontológico e, nesse sentido, deve-se refutar a 
discricionariedade adotada pelos positivistas nos chamados "casos difíceis". 
 
PALAVRAS-CHAVE: RESERVA DO POSSÍVEL; CONSTITUIÇÃO; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS; DIREITO COMO INTEGRIDADE; 
 


