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RESUMO
Este estudo pretende demonstrar que a teoria da reser-
va do possível não pode ser aplicada ao sistema jurídico 
a partir da lógica empregada pelo sistema econômico. 
Para tanto, utiliza-se da teoria dos sistemas sociais auto-
poiéticos de Niklas Luhmann como marco teórico apto 
a fornecer suporte ao objetivo pretendido. Tal referen-
cial teórico contempla os sistemas sociais autopoiéticos, 
especialmente a forma pela qual o sistema jurídico deve 
filtrar os ruídos provenientes do sistema econômico. Ana-
lisar-se-á o caráter intersistêmico da temática, almejando, 
ao final, a manutenção de uma lógica jurídica nas decisões 
que abarquem o tema da reserva do possível na concreti-
zação do direito à saúde. 
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ABSTRACT 
This study aims to demonstrate that the theory of re-
serve of the possible cannot be applied to the legal sys-
tem using the logic employed by the economic system. 
For this purpose, we use Niklas Luhmann’s theory of au-
topoietic social systems as a theoretical framework able 
to provide support to the desired objective. This theo-
retical framework contemplates autopoietic social sys-
tems, especially the way in which the legal system should 
filter out noise from the economic system. It will analyze 
the intersystemic character of the topic, aiming to, in the 
end; maintain a legal logic in the decisions that cover the 
theme of the reserve of the possible for the realization of 
the right to health.
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INTRODUÇÃO

A temática da reserva do possível tem as-
sumido certo destaque no âmbito das discus-
sões acadêmicas e jurisprudenciais no Brasil. 
Sua aplicação no direito à saúde é objeto de 
controvérsia. Não se pode negar que o pano 
de fundo desses debates envolve a influência da 
Economia – e de sua autopoiese – no Direito. 

Nesse sentido, a partir da teoria dos sis-
temas sociais autopoiéticos de Luhmann, o 
presente artigo tem por objetivo perscrutar a 
forma pela qual o sistema jurídico deve filtrar 
os ruídos provenientes do sistema econômico. 
Com isso, antevê-se o caráter intersistêmico 
da questão, objetivando, ao final, a manutenção 
de uma lógica jurídica nas decisões que abor-
dem a problemática da reserva do possível na 
efetivação do direito à saúde. 

A Observação da Reserva do Possível 
e a Saúde no Sistema Econômico

A teoria da reserva do possível parte do 
pressuposto de que, para a satisfação de de-
terminados direitos sociais – de caráter presta-
cional (saúde – art. 6°, CF/88) – é necessário o 
aporte de recursos. Os recursos, todavia, são 
limitados. Assim, conforme Krell (2002, p. 51), 
“a elevação do nível de sua realização estaria 
sempre condicionada pelo volume de recursos 
suscetível de ser mobilizado para esse efeito.”
Dessa maneira, há uma clara conexão entre o 
sistema jurídico (direito à saúde) e o sistema 
econômico (recursos). Importa, aqui, saber 
como se processa a autopoiese deste subsis-
tema. Ela pode desvendar o trato interno da 
questão e seu pretenso acoplamento estrutural 
com o Direito.

Não por acaso, o ponto de partida ou o pro-
blema inicial da economia é a escassez (CORSI;
ESPOSITO; BARALDI, 1996, p. 69). Dito de 

outra forma: alguns bens estão disponíveis em 
quantidade limitada. O acesso de uns a esses 
bens exclui a oportunidade de outros. Dessa 
maneira, o paradoxo do sistema econômico se 
funda no fato de que a busca pela eliminação da 
escassez vai gerar outras formas/modalidades 
de escassez. A inclusão, portanto, gera exclu-
são (DE GIORGI, 1998, p. 176).

A Economia, para Luhmann (1998, p. 2), 
pode ser descrita como um sistema de paga-
mentos. Eles são temporários e, rapidamente, 
são necessariamente substituídos por outros 
pagamentos. Somente há pagamento, portan-
to, porque existirão outros pagamentos. Estes 
dependem daqueles e vice-versa.

Essa condição de reprodução do sistema 
econômico somente se torna factível por inter-
médio de uma criação social, o dinheiro, que, 
de fato, transforma-se em um desejo mimético 
(CLAM, 2004, p. 220-222), regulado, também, 
pelo Direito. O dinheiro passa a ser um meio 
de comunicação generalizado simbolicamente. 
O crédito também desempenha essa função 
(factibilizar pagamentos), adquirindo uma me-
mória seletiva a respeito do dinheiro (quem 
paga/quem não paga).

A circulação de dinheiro torna possível a 
ocorrência dos pagamentos. Ela permite, com 
isso, uma generalização material, temporal e 
social (JESSOP, 1992, p. 228) de possibilidades 
aplicáveis ao sistema econômico, que não se 
fixa em um dado momento no tempo, garan-
tindo, assim, sua autorreprodução. Por isso, o 
mercado financeiro torna-se onipresente, po-
dendo-se comparar, para Luhmann, a um Deus 
(LUHMANN, 1998, p. 3), influindo e orientan-
do decisões, mesmo que não se faça material-
mente presente.

Nessa linha de raciocínio, a autopoiese do 
sistema econômico, assim como todos os ou-
tros subsistemas sociais, é dada por uma clau-
sura operativa (pagamento) e por uma aber-
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tura cognitiva (necessidade). Nessa miríade 
comunicacional, insere-se um dado provenien-
te de outro sistema – a saúde1 -, que deve ser 
filtrado diante da lógica do sistema econômico. 
Ela é uma necessidade, uma vez que esta é en-
tendida como tudo aquilo que pode se orien-
tar desde uma determinada produção (CORSI;
ESPOSITO; BARALDI,1996, p. 67.) (ex: indus-
trialização de medicamentos e as leis de pro-
priedade intelectual).

A partir do exposto, tem-se que a função do 
sistema econômico não é a satisfação das ne-
cessidades (saúde), mas sim, a garantia de que 
o atendimento a necessidades atuais não inter-
ferirá na criação e/ou no provimento de neces-
sidades (TRINDADE, 2006) futuras. Logo, a 
satisfação total é uma impossibilidade que blo-
queia a continuidade do sistema econômico. 
Para o sistema econômico, não é interessante a 
ausência de doenças. Ao contrário. As doenças 
geram mais pagamentos, visto que as pessoas 
demandarão por cura (necessidade)2.

Além disso, o sistema econômico possui um 
centro e uma periferia. Como é organizado em 
uma sociedade global financeira, há locais em 
que a decisão se produz e outros para os quais 
ela se irradia. O Brasil está situado na periferia 
(NEVES, 1992). O centro vive da demanda da 
periferia (necessidade). Com isso, consegue-
-se ampliar o crédito e, por consequência, as 
possibilidades de liquidez. É um ciclo contínuo 
autor-recursivo. O Brasil depende do crédito, 
e os países centrais querem estimulá-lo. Como 
pensar a saúde a partir desses pressupostos? É na 
periferia que o sistema econômico encontra aco-
plamentos estruturais para as necessidades que 

orientam a economia (LUHMANN, 1998, p. 4).
Efetivamente, a alocação de recursos é uma 

forma de pagamento. Mesmo que a decisão 
do gasto provenha do sistema político (LUH-
MANN, 1997), o dinheiro, para proteção jurí-
dica da saúde, dentro da teoria da reserva do 
possível, inegavelmente, é uma decisão pro-
veniente do sistema econômico, segundo suas 
estruturas. Esse modelo é defendido por um 
movimento de Direito denominado de Law and 
Economics. Seu maior expoente, Richard Pos-
ner (2002), é bastante claro em referir que, 
mesmo, para a saúde, há limites de recursos 
(portanto, de pagamentos). Gustavo Ama-
ral (2001, p. 141-142), no Brasil, segue pelos 
mesmos trilhos, quando argumenta que os re-
lacionamentos na área de saúde são, também, 
econômicos, em que o fornecedor de cuidados 
de saúde comercializa mercadorias e serviços, 
o paciente é o consumidor e comprador pode 
ser o paciente, o segurador do paciente, seu 
empregador ou o governo. Os cuidados médi-
cos são produtos oferecidos em um mercado 
que responde às leis da economia.

Essa é, então, a autopoiese do sistema eco-
nômico e a lógica de sua atuação na questão 
da reserva do possível. Assim, escolhas devem 
ser feitas. Elas somente podem ser qualifica-
das como trágicas se a autopoiese do sistema 
econômico ditar a autopoiese do sistema jurí-
dico, em uma interferência que não preserva 
a clausura operativa tanto de um quanto de 
outro subsistema social diferenciado. A ques-
tão, portanto, é saber como o Direito, dentro 
de sua autopoiese, percebe tais comunicações, 
juridicizando-as.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Esse subsistema é funcionalmente diferenciado pelo seu código Saúde/Doença. O ponto curioso é que o valor negativo (do-
ença) impulsiona sua reflexividade, transformando-se no paradoxo constitutivo da saúde. Com maiores detalhes, consulte-se 
Luhmann, (1993).

2 Tanto isto é fato que basta verificar o tratamento dispensado pelas farmacêuticas multinacionais na questão do fornecimento de 
medicamentos para o combate ao vírus HIV. Elas lutam pela manutenção de certos pagamentos. Outros pugnam pela saúde. Qual 
interesse prevalece? A resposta, amargamente constatada em favor das multinacionais, é dada em Teubner (2006).
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 A Observação da Reserva do Possível 
na Saúde pelo Sistema Jurídico

Se a saúde consiste numa necessidade (aber-
tura cognitiva) para o sistema econômico, para o 
sistema jurídico ela se constitui em um elemento 
decisório de sua estruturação interna enquanto 
direito fundamental social da Carta Magna brasi-
leira (SCHWARTZ, 2004). Natural, portanto, que 
exista uma relação de coevolução entre ambos os 
sistemas. Trata-se, aqui, de saber como o sistema 
jurídico garante sua autorreprodução a partir da 
pressão exercida pelo sistema econômico.

De acordo com Hutter (1992, p. 265), para 
o ponto de vista do sistema jurídico, o valor eco-
nômico é uma fonte de busca pela justiça. Por 
outro lado, para o sistema econômico, a con-
versa com o Direito leva a mudanças nas mensa-
gens econômicas. Logo, a justiça é percebida, na 
Economia, como uma busca pelo valor.

Nesse sentido, muito embora, em Luh-
mann, a autopoiese seja um projeto radical, 
importa esclarecer que é correta a proposta de 
Clam de uma autopoiese específica do Direito. 
Ela é derivada da autopoiese do sistema social, 
que não consegue, por inúmeras razões, evitar 
essa evolução. Para ele, 

o sistema jurídico assume a tarefa de trans-
formar formalmente os fatos mundanos, cuja 
apreensão cognitiva pode fornecer apenas 
um observar isento de valor, replicante em 
sua intenção, em intervenções normativas 
(CLAM, 2006, p. 184-185).

Eis o pressuposto de análise da reserva do 
possível no Direito: a autopoiese do sistema ju-
rídico deve observar os fatos do mundo como 
transformáveis. Jamais serão dados prontos. As 
intervenções normativas (atos, decisões, leis) 
são regidas por uma abertura cognitiva que 
deve ser reprocessada dentro da lógica do sis-

tema jurídico (transformação dos fatos munda-
nos – escassez de recursos).

A teoria da reserva do possível foi referida 
pelo Tribunal Constitucional Federal da Alema-
nha no julgamento do caso Numerus Clausus I. 
Essa expressão, de acordo com Leivas (2006, p. 
98), é datada de 1960 e pretendia limitar nume-
ricamente o ingresso de estudantes em alguns 
cursos superiores (Direito, Medicina, Farmácia, 
entre outros). Aqueles que não lograram êxi-
to postularam, judicialmente, o livre acesso ao 
exercício e à escolha da profissão. Não conse-
guiram, em face da natureza já citada da teoria 
da reserva do possível (escassez de recursos). 
Trata-se, sem dúvida, de uma necessidade bas-
tante diferente daquela que se tem em relação 
à saúde e à vida. Tal informação deve ser levada 
em consideração quando o sistema jurídico seja 
provocado a decidir a respeito.

O Direito autopoiético move-se sobre 
uma unidade distintiva (Recht/Unrecht) (LUH-
MANN, 1997). É um sistema fechado operati-
vamente ao mesmo tempo em que é aberto de 
forma cognitiva. Ele não opera com fundamen-
tos de validade ou de simetria. Para o sistema 
jurídico importa definir o que é Direito e o que 
não é Direito.

As operações internas do sistema jurídico 
(jurisprudência, comunicações, discursos jurí-
dicos etc.) necessitam de estruturas (Lei, Poder 
Judiciário) para que seja dada uma decisão que 
diga o que é Direito e aquilo que não pode ser 
considerado como tal. Exsurge, assim, a neces-
sidade de um código próprio e funcionalmente 
diferenciado (LUHMANN, 1999, p. 39-52). É 
o Recht/Unrecht, forma de aquisição evolutiva 
específica do Direito. Nenhum outro subsiste-
ma parcial da sociedade opera ou pode vir a 
operar com essa unidade distintiva decisória.

O sistema jurídico é, portanto, dinâmico, 
orientado que está para uma decisão funcio-
nalmente equivalente (ROCHA; SCHWARTZ;
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CLAM, 2005). O código é outro lado de sua 
programação. Ele proporciona seleções força-
das. Com isso reduz a complexidade advinda 
da dupla contingência (expectativas de expec-
tativas). A partir daí, as expectativas normativas 
são mantidas em níveis socialmente aceitáveis.

A condição decisória do sistema do Direito 
é um paradoxo: o Recht é decidido com base 
no Unrecht. O direito de uma parte é o não-
-direito de outra. Esse antagonismo é excluído 
por condicionamentos (leis). Geram-se outros 
códigos, estabelecidos pela organização de 
cada sistema (constitucional/inconstitucional). 
Os códigos são formas de desligamento do 
paradoxo. São condições de possibilidade de 
condicionamentos que regulamentam qual dos 
valores será aplicado validamente (saúde ou re-
serva do possível).

Por outro lado, assim como no sistema eco-
nômico, o sistema jurídico possui um centro e 
uma periferia. No centro, restam posicionados 
os tribunais (LUHMANN, 1990, p.65), respon-
sáveis pelas decisões, enquanto a periferia é 
ocupada pela legislação. A circularidade deci-
sional (norma-ato-norma) possibilita a “dança 
sem fim” da autorreferencialidade jurídica, que 
é factibilizada pela abertura cognitiva cuja pro-
dução advém de outro sistema (lei – sistema 
político).

Para os tribunais, os casos são problemas 
que necessitam de resolução. A não-decisão 
é uma impossibilidade. Daí a centralidade dos 
tribunais no sistema jurídico: desde a periferia 
(abertura cognitiva), eles são capazes de dar o 
necessário fechamento ao sistema jurídico. Na 
linguagem de Campilongo (2002, p. 164).

Produzir contratos e legislar, por exemplo, 
significa criar programas típicos do sistema ju-
rídico. Entretanto, em nenhum desses casos 
existe a obrigação de decidir. São atributos pe-
riféricos do sistema. Por periferia no interior 
dos sistemas Luhmann imagina as zonas de 

maior “irritabilidade”, “sensibilidade” e “con-
tato” com os outros sistemas funcionais. É a 
partir dessa periferia que o não-direito pode se 
transformar em direito.

Sem embargo, a reserva do possível é um 
ponto de contato periférico que produz ruídos 
de fundo a serem necessariamente filtrados 
pelo sistema jurídico, mesmo que seja para a 
reprodução de uma tautologia: o não-direito 
(reserva do possível) avaliado pelo direito (saú-
de) revela que a negativa reforça a positividade 
(direito à saúde). Como já referido, entretanto, 
os tribunais agem de acordo com seus códigos 
comunicacionais e de organização (obrigação 
de decidir, posição central e hierarquizada) 
para redistribuir ao restante do sistema sua re-
cursividade decisória.

Nessa linha de raciocínio, de acordo com os 
tribunais brasileiros, à saúde, entendida dentro 
do ponto de vista do sistema jurídico (direito 
fundamental à saúde), não é possível ser apli-
cado o raciocínio do sistema econômico (es-
cassez de recursos), uma vez que se estaria re-
negando a natureza do próprio direito (decidir 
com base em sua autopoiese específica). Em 
hipótese contrária, o direito seria qualquer ou-
tra coisa exceto direito. Essa é, por exemplo, a 
posição monocrática de Aires (Decisão Interlo-
cutória proferida nos autos do P. 10501982412 
– Comarca de Passo Fundo – RS):

Além disso, trata-se, a saúde, de direito so-
cial fundamental, a respeito do qual não se 
pode argumentar com o princípio da ‘reser-
va do possível’, pois ou se cumpre um míni-
mo, um núcleo existencial do direito, ou se 
instala, em última análise, o arbítrio do Esta-
do, o que é intolerável.

Da mesma forma, a Ministra Eliana Calmon, 
na ementa de recente julgado no Superior Tri-
bunal de Justiça (AgRg no REsp 878.441 – RS
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(2006/0182329-8), afirma ser impossível que a 
teoria da reserva do possível seja orientada ao 
direito à saúde e ao direito à vida, por conside-
rar que ambos são bens máximos e impossíveis de 
ter sua preocupação postergada.

O Supremo Tribunal Federal admite, tam-
bém, que a reserva do possível não pode ser 
comunicação externa a ser filtrada pelo sistema 
jurídico como direito. Esse é o posicionamento 
do Ministro Celso de Mello (ADPF 45 – Relator
Ministro Celso de Mello):

Não se mostra lícito, no entanto, ao Poder 
Público, em tal hipótese – mediante indevi-
da manipulação de sua atividade financeira e/
ou político-administrativa – criar obstáculo 
artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar 
e de inviabilizar o estabelecimento e a pre-
servação, em favor da pessoa e dos cidadãos, 
de condições materiais mínimas de existên-
cia. Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada 
a ocorrência de justo motivo objetivamente 
auferível – não pode ser invocada, pelo Esta-
do, com a finalidade de exonerar-se do cum-
primento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente quando, dessa conduta gover-
namental negativa, puder resultar nulificação 
ou, até mesmo, aniquilação de direitos cons-
titucionais impregnados de um sentido de 
essencial fundamentalidade (BRASIL, 2004, 
p. 1212-1213).

Tem-se, assim, que o órgão decisório má-
ximo do sistema jurídico brasileiro, em sua 
função precípua de guarda da Constituição 
(preservação do código Recht/Unrecht, consti-
tucional / inconstitucional), não entende como 
parte integrante da reflexividade do direito à 
saúde, em hipóteses de perigo de morte, a re-
serva do possível. Nessa senda, a Constituição 

garante o funcionamento da Economia quando 
renega a apropriação da reserva do possível 
pelo sistema jurídico. 

Cumpre ressaltar que, em todos os níveis 
organizativos do Poder Judiciário brasileiro, 
conforme demonstrado, a reserva do possível 
e o direito à saúde – conectado ao direito à 
vida – são considerados incompatíveis. Logo, 
tem-se que a autopoiese específica do Direi-
to é pela inaplicabilidade da teoria em questão 
quando se tratar de casos relacionados ao di-
reito fundamental social da saúde em conexão 
com perigo de morte. 

CONCLUSÃO

A análise da teoria dos sistemas sociais au-
topoiéticos de Luhmann reforça o fato de que 
ambos os sistemas (Direito e Economia) devem 
manter a sua (e não de outros) autopoiese. O
Direito deseja reafirmar o Direito ou o Não-
-Direito como Direito. A Economia pretende 
a manutenção de pagamentos. A saúde, por 
seu turno, vê nas doenças a fonte propulsora 
de curas. Nessa comunicação entre sistemas, 
percebe-se claramente que cada um deles de-
sempenha sua função específica.

No entanto, de acordo com o argumenta-
do, a reserva do possível e o sistema econô-
mico partem da mesma premissa: escassez 
de recursos. A primeira orientará a efetiva-
ção dos direitos fundamentais sociais (saúde), 
limitando-os; a segunda está direcionada para 
o sistema econômico de uma forma generali-
zada. Contudo, são coincidentes em sua lógica. 
Portanto, a teoria da reserva do possível é, por 
questão de racionalidade sistêmica, integrante 
do sistema econômico. Natural, todavia, que 
exerça pressão em relação ao sistema jurídico.

Por outro lado, diante do exposto, quan-
do a autopoiese do sistema econômico for a 
autopoiese de outro sistema, ambos perderão 



Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 24 | n. 2 | p. 99-106 | jul./dez. 2010

DIREITO À SAÚDE: INTERCONEXÕES DOS SISTEMAS JURÍDICO E ECONÔMICO | 105

funcionalidade e razão de existência social. A 
advertência de Jessop (1992, tradução nossa) é 
esclarecedora:

Os capitalistas não representam os interes-
ses da autoridade ou da sociedade – sua úni-
ca preocupação reside na capacidade pró-
pria, e de outros, de fazer pagamentos – e o 
sistema político é excluído da economia por 
meio do bloqueio di sistema de pagamentos. 

Assim, no que tange à sua recursividade 
interna, não resta difícil asseverar que a aber-
tura cognitiva própria do sistema jurídico, ao 
receber a comunicação proveniente do sistema 
econômico (reserva do possível), rechaça tal 
ruído3 quando estiver em jogo o bem da vida. 
De fato, a organização do Direito, no Brasil, em 
seu caráter central decisório, nega, nas mais 
diversas instâncias – tanto no centro como na 
periferia – , a possibilidade de aplicação da re-
serva do possível nessa hipótese. Como expli-
cita Teubner (2005, p. 135): “as ‘regras do jogo’ 
econômicas, apesar de todas as sobreposições, 
não são idênticas a normas jurídicas.” Para que 
o sistema social continue a manter as expec-
tativas em níveis socialmente aceitáveis, é im-
perioso que tal assertiva seja reprocessada no 
sistema jurídico.

Portanto, ao contrário do que defende Síl-
via Marques (2006), mas seguindo a linha de 
raciocínio estabelecida por Rocha (1998)4, na 
questão do direito à saúde agregado ao direito 
à vida, por razões de diferenciação funcional 

do sistema jurídico, resta impossível a manu-
tenção da estabilidade sistêmica (da Economia 
e do Direito) se a teoria da reserva do possível 
ultrapassar o limite de influência comunicacio-
nal como elemento negativo (Unrecht) para a 
consecução do Direito (Recht).
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