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Excelentíssima Senhora Ministra Relatora,

CONSTITUCIONAL.  CONTROLE  CONCENTRADO  DE
CONSTITUCIONALIDADE.  AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE.  LEI  Nº  11.343/2006 (LEI  DE  DRO-
GAS). ARTIGOS 2º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 28, 31,
33, § 1º, I, II E III, 34, 35 E 36. CÓDIGO PENAL. ART. 334-A.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. PRETENSÃO DE AFAS-
TAR A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS LE-
GAIS  DAS  CONDUTAS  DE  PLANTAR,  CULTIVAR,
COLHER,  GUARDAR,  TRANSPORTAR,  PRESCREVER,
MINISTRAR E ADQUIRIR CANNABIS SATIVA PARA FINS
MEDICINAIS.  INVIABILIDADE.  CONSTITUCIONALI-
DADE  DA IMPOSIÇÃO  ESTATAL DE  RESTRIÇÃO  AO
EXERCÍCIO  DA  AUTONOMIA  INDIVIDUAL  QUANDO
NECESSÁRIA À TUTELA DE OUTROS VALORES  TAM-
BÉM  COMPONENTES  DO  CONTEÚDO  DO  PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE HUMANA.  PROPORCIONALIDADE  DA
INTERVENÇÃO ESTATAL. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. DEVER ESTATAL DE PROTEGER E PROMO-
VER O DIREITO À SAÚDE EM SUAS DIMENSÕES INDI-
VIDUAL  E  COLETIVA.  COMPROMISSOS
INTERNACIONAIS  ASSUMIDOS  PELA REPÚBLICA FE-
DERATIVA DO BRASIL NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO E
COMBATE AO ABUSO DE DROGAS E AO TRÁFICO ILÍ-
CITO  DESSAS  SUBSTÂNCIAS. COMPETÊNCIA  DA
UNIÃO PARA AUTORIZAR O PLANTIO, CULTURA E CO-
LHEITA DE  VEGETAIS  DOS  QUAIS  POSSAM  SER  EX-
TRAÍDAS  OU  PRODUZIDAS  DROGAS.  AUSÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO.  DIFICULDADE  DE  ACESSO  DA
POPULAÇÃO AO USO TERAPÊUTICO DA  CANNABIS  E
SEUS  DERIVADOS.  PREJUÍZO  AO  DIREITO  À  SAÚDE.
MORA DO PODER PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE FUN-
ÇÃO  REGULAMENTAR.  OMISSÃO  INCONSTITUCIO-
NAL.  INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.
VIABILIDADE.  

Gabinete da Procuradora-Geral da República
Brasília/DF
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1. Não é inconstitucional  a interpretação dos arts. 2º,  caput e
parágrafo único, 28, 31, 33, § 1º, I, II e III, 34, 35 e 36, todos
da Lei nº 11.343/2006,  e  do art. 334-A do Código  Penal,  que
conduz à subsunção das condutas de plantar, cultivar, colher,
guardar, transportar, prescrever, ministrar, e adquirir Canna-
bis sativa para fins medicinais e de bem-estar terapêutico, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regu-
lamentar,  às  normas  incriminadoras  contidas  nos  referidos
preceitos legais.

2.  Não é incompatível  com a  proteção constitucional da inti-
midade e da liberdade individual, em princípio, a previsão le-
gal  de  mecanismos  de  controle  e  fiscalização  do  acesso  da
população a substâncias que possam causar riscos à saúde pú-
blica, uma vez que aqueles valores – como, ademais, todos os
outros direitos fundamentais – não são absolutos, coexistindo
e necessitando harmonizar-se com outros direitos e liberdades
igualmente  essenciais  para  a  dignidade  humana,  o  que  im-
plica,  em diversas  situações,  a  imposição  de  limites  ao  seu
exercício,  a fim de que outros valores e interesses de mesma
hierarquia normativa possam receber adequada proteção jurí-
dica.

3. Em situações de aparente conflito entre direitos fundamen-
tais, a análise da legitimidade constitucional da limitação esta-
tal  eventualmente  imposta  a  quaisquer desses  direitos  deve
levar em consideração o respeito ao princípio da proporciona-
lidade e a preservação do núcleo essencial dos direitos huma-
nos.

4. As restrições impostas à  autonomia individual pela Lei nº
11.343/2006, em especial pelo seu art. 2º, estabelecem relação
proporcional  de  equilíbrio  entre  os  valores  constitucionais
contrapostos, na medida em que buscam conciliar a proteção
do direito à saúde em sua dimensão coletiva com a tutela  do
mesmo direito em seu viés individual, vedando, por um lado, o
cultivo de vegetais que possam originar a produção de drogas,
mas conferindo à União, em contrapartida, competência para
autorizar essa atividade  quando a finalidade a ser alcançada
for medicinal ou científica.

5. A previsão legal de ingerência estatal sobre a prática do cul-
tivo e uso da Cannabis com fins medicinais, quando realizados
sem a autorização do Poder competente, é, ademais, compatí-
vel com os compromissos internacionais assumidos pela Repú-
blica Federativa do Brasil no âmbito da prevenção e combate
ao abuso de drogas e ao tráfico ilícito dessas substâncias.

6. O mecanismo hoje contemplado pela legislação infraconsti-
tucional brasileira para viabilizar o acesso de pacientes ao uso
medicinal da  Cannabis,  restrito à importação de produtos e
medicamentos feitos a partir de derivados da planta, mostra-
se insuficiente para garantir a efetiva utilização terapêutica
dessa substância pela população, uma vez que apresenta di-
versos entraves de ordem financeira e burocrática.

7. A omissão do Poder Público na regulamentação do plantio
da Cannabis para fins medicinais afronta a proteção constitu-
cional conferida ao direito à saúde (art. 196), porquanto invia-
biliza  a  adoção  de  procedimento  tendente  a  facilitar  a
obtenção da planta ou de seus compostos por diversas pessoas
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que dela necessitam para uso terapêutico, conforme indicação
médica.

8. Caracterizada a omissão inconstitucional do Poder Público
no exercício de seu poder regulamentar, considera-se viável a
intervenção jurisdicional  tendente  a fazer cessar a ofensa à
Lei  Fundamental,  com a determinação de prazo razoável  à
União e à Anvisa para a regulamentação do plantio da Canna-
bis  destinado  ao  atendimento  de  finalidade  medicinal,  na
forma prevista pelo art. 2º da Lei nº 11.343/2006.

- Parecer pela parcial procedência da ação, a fim de que seja
determinado prazo à União e à Anvisa para que, no âmbito de
suas respectivas competências, editem regulamentação sobre o
plantio da Cannabis com finalidade medicinal.

I

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,

proposta pelo Partido Popular Socialista – PPS em face dos arts. 2º, caput e parágrafo único,

28, 31, 33, § 1º, I, II e III, 34, 35 e 36, todos da Lei nº 11.343/2006 (conhecida como Lei de

Drogas), bem como do art. 334-A do Código Penal.

Eis o teor das normas impugnadas:

Lei nº 11.343/200  6  

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas
ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem
como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psi -
cotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais re-
feridos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em lo-
cal  e  prazo  predeterminados,  mediante  fiscalização,  respeitadas  as  ressalvas
supramencionadas. 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva
ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou pro-
duto capaz de causar dependência física ou psíquica.
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§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natu-
reza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desen-
volveu  a  ação,  às  circunstâncias  sociais  e  pessoais,  bem  como  à  conduta  e  aos
antecedentes do agente.

§ 3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo
prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4o Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo
serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

§ 5o A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários,
entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos
ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do con-
sumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

§ 6o Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos
incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo,
sucessivamente a:

I - admoestação verbal;

II - multa.

§ 7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, gratuita-
mente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento espe-
cializado.

Art. 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair,
fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexpor-
tar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para
qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais
exigências legais. 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, minis-
trar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500
(mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, for-
nece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima,
insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determina -
ção legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a prepa-
ração de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, adminis-
tração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuita-
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mente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para
o tráfico ilícito de drogas. 

[…]

Art.  34.  Fabricar,  adquirir,  utilizar,  transportar,  oferecer,  vender,  distribuir,  entregar a
qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, apare-
lho,  instrumento ou qualquer  objeto destinado à fabricação,  preparação,  produção ou
transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a
2.000 (dois mil) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou
não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil
e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a
prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Art. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, ca-
put e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a
4.000 (quatro mil) dias-multa.

Código Penal:

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. 

§ 1o Incorre na mesma pena quem:

I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;

II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou
autorização de órgão público competente;

III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação;

IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em pro-
veito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria
proibida pela lei brasileira;

V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma
de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências.

§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aé-
reo, marítimo ou fluvial.
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Após traçar um panorama histórico do uso da planta Cannabis (vulgarmente cha-

mada de “maconha”) no Brasil, das políticas proibicionistas quanto ao uso de drogas no Bra-

sil e no mundo, e dos resultados de investigações científicas sobre o potencial terapêutico de

substâncias presentes na referida planta, especialmente nos campos da neurologia, da psiquia-

tria, da imunologia e da oncologia, o requerente discorre sobre a evolução da legislação brasi-

leira no tocante à criminalização da produção, comércio e uso  de entorpecentes e substâncias

psicotrópicas, até a edição da Lei nº 11.343/2006, que, em seu art. 28, despenalizou a conduta

do usuário de drogas, e, no art. 2º, parágrafo único, atribuiu à União competência para autori-

zar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou

produzidas drogas, para fins medicinais ou científicos.

Aponta omissão da União e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

na regulamentação da autorização de plantio, cultura e uso da Cannabis para fins medicinais

ou científicos, acrescentando que, embora a agência reguladora tenha, por sua Diretoria Cole-

giada, editado resoluções para normatizar a importação de medicamentos feitos a partir da

Cannabis,  o acesso a tais medicamentos esbarra em entraves  financeiros, burocráticos e al-

fandegários, de modo que “os pacientes […] encontram no tráfico de drogas o caminho para

a obtenção da maconha, ou fazem a própria plantação de forma individual ou organizados em

associações [...]” (fl. 26 da inicial).

Diante desse cenário, esclarece que o objetivo da presente ação “é que todos pos-

sam plantar e cultivar Cannabis para fins de bem-estar terapêutico, sem que tal conduta possa

ser enquadrada em norma penal” (fl. 26 da inicial).

Informa que há Sugestão Legislativa (SUG 8), no Senado Federal, que busca “re-

gular o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha”,  cujo andamento, entretanto, de-

pois da realização de audiência pública e emissão de parecer favorável pela Comissão de

Direitos Humanos, encontra-se paralisado, desde setembro de 2015, em razão de “circunstân-

cias políticas”, o que, no entender do requerente, “mostra[-se] incompatível com a urgência

das pessoas que buscam por tratamento na Cannabis” (fl. 29 da inicial).

Argumenta que os dispositivos impugnados nesta ação, “quando interpretados de

forma sistêmica,  ou mesmo isoladamente considerados em seus efeitos”,  violam a ordem

constitucional, em especial os arts. 1º, II e III, 3º, I e IV; 5º, caput, III, X, XVII e XXXIX,

193, 196, 226, § 7º e 227, caput e § 1º, da Lei Fundamental.
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No que concerne aos arts. 2º, caput e parágrafo único, 28, 31 e 33, § 1º, I, II e III

da Lei nº 11.343/2006, defende o requerente que tais preceitos legais necessitam de interpre-

tação conforme a Constituição, a fim de se adequarem à proteção da cidadania e da dignidade

da pessoa humana (CF, art. 1º, II e III, respectivamente), e aos objetivos de construção de

uma sociedade justa e solidária e de promoção do bem de todos (CF, art. 3º, I e IV, respecti-

vamente), consagrados pelo texto constitucional.

 Sustenta que, ao proibir o “plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vege-

tais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas” (art. 2º, caput, da Lei

nº 11.343/2006), e tipificar, como crime de tráfico de entorpecentes, as condutas de “impor-

tar, preparar, produzir, fabricar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,

prescrever, ministrar” drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sem qualquer distinção

quanto à finalidade de uso da substância, o legislador olvidou o potencial terapêutico da Can-

nabis para o tratamento de diversas condições de saúde, negando aos pacientes a possibili-

dade de obterem o melhor tratamento para as enfermidades que os acometem, situação que,

na visão do requerente, “não é diferente de torturar ou conferir um tratamento desumano e

degradante ao paciente-cidadão”, em afronta ao art. 5º, III, da Constituição Federal.

Acrescenta que “não está à disposição da esfera legislativa a ingerência no valor

intrínseco e autonomia de cada pessoa”, aspectos da dignidade humana que, no seu entender,

assegurariam a cada ser humano a capacidade de escolher o melhor tratamento terapêutico

para si,  “independentemente de qualquer  autorização estatal,  mediante receita  médica em

caso de substância controlada ou que possa originar efeitos psicotrópicos”.  Nesse sentido,

vislumbra,  na  incriminação das  condutas  de plantar,  cultivar,  colher,  guardar,  transportar,

prescrever, ministrar e adquirir Cannabis, quando direcionadas às finalidades medicinal e ci-

entífica, uma interferência estatal “desmedida, desproporcional e incompatível com a reali-

dade dos fatos”,  aduzindo que,  em vez de causar dano ou perigo de dano ao bem jurídico

tutelado pela norma penal, a utilização dessa planta para fins de bem-estar terapêutico “re-

sulta na satisfação do objetivo de saúde e vida boa” (fl. 42 da inicial).

 Conclui, no ponto, que “plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever,

ministrar, e adquirir Cannabis para realização de tratamento com o fim de bem-estar terapêu-

tico (art. 193, CF), é uma forma legítima de exercício do direito à saúde (art. 196 da Consti-

tuição c/c art. 2º da Lei nº 8.080/90) e de busca da vida boa (art. 5º, caput c/c art. 1º, II e III

da Constituição)”, consistindo, pois, em uma “contra-ingerência legítima (arts. 6º,  caput, e
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196 da Constituição c/c art. 7º, III, da Lei nº 8.080/90) ao proibicionismo estatal” (fls. 46/47

da inicial).

 Afirma que a criminalização das condutas descritas nos arts. 28, caput, 34, caput

e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 impede, ainda, que a família seja capaz de cumprir com o

dever constitucional estabelecido pelo art. 227, caput, da Lei Fundamental, qual seja, o de as-

segurar à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde e demais direitos correlatos referi-

dos na citada norma constitucional.

Ainda no que se refere aos citados tipos penais, alega que o art. 28, caput, da Lei

nº 11.343/2006, ao criminalizar o transporte e guarda da Cannabis, impede que a pessoa te-

nha consigo medicamento do qual necessite para manter sua qualidade de vida, além de sub-

trair da pessoa a decisão sobre qual tratamento terapêutico seguir, o que representaria afronta

ao art. 5º, X, da Constituição Federal, consagrador da intimidade e da vida privada como di-

reitos fundamentais.

Por seu turno, o art. 34, caput, da mesma lei, padeceria de vício de inconstitucio-

nalidade por suposta ofensa ao direito à saúde (art. 196 da Constituição), tendo em vista que,

nos termos expostos pelo autor da ação, “não há como cultivar Cannabis sem o maquinário

específico para a atividade” (fl. 48 da inicial).

Sobre o art. 35, caput, da Lei de Drogas, que tipifica a associação para o plantio e

cultivo  de  Cannabis,  sem distinção quanto  ao  emprego da  substância  gerada  a  partir  da

planta, sustenta o autor que tal dispositivo legal “carece de adequação constitucional face os

arts.  5º, X (intimidade e privacidade) e XVII (liberdade de associação) da Constituição”,

além de “funciona[r] como impeditivo da satisfação da dignidade da pessoa humana (art. 1º,

II e III), saúde (art. 196, caput) e vida boa (arts. 5º, caput c/c 1º, III)” e “prejudicar o gozo

dos direitos fundamentais da criança e do adolescente (arts. 227, caput da Constituição) e in-

terferir de forma arbitrária no planejamento familiar (art. 226, § 7º da Constituição)” (fl. 49

da inicial).

 Para corroborar essa tese, menciona que a associação para o cultivo coletivo da

Cannabis “é prática corriqueira e amparada pela legislação em diversos ordenamentos jurídi-

cos”, citando como exemplos as experiências do Uruguai, Chile e Espanha.

 A argumentação  prossegue  no  sentido  de  que  o  art.  36,  caput,  da  Lei  nº

11.343/2006 merece interpretação conforme à Constituição “para afastar entendimento se-
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gundo o qual incorreria no tipo quem financia ou custeia a prática do plantio e cultivo da

Cannabis para fins de bem-estar terapêutico ou científico”, pois, caso contrário, “restariam li-

mitados os efeitos dos arts. 196, caput e 218, caput da Constituição” (fl. 50 da inicial).

O autor aponta, ademais, a necessidade de aplicação da técnica de interpretação

conforme à Constituição para o art. 334-A do Código Penal, em conjunto com a Portaria nº

344/1998 do Ministério da Saúde, a fim de permitir a importação de sementes e substratos da

Cannabis e  retirar  o  ∆ (9)-tetra-hidrocanabinol  (THC) da  lista  de  substâncias  proscritas,

como forma de conferir eficácia plena aos arts. 1º, II e III (cidadania e dignidade da pessoa

humana), 5º, caput (vida e liberdade), 6º, 193 e 196, caput (bem-estar e saúde), todos da Lei

Maior.

Por derradeiro, identifica a existência de uma razão jurídica una para a elaboração

de todos os dispositivos que são objeto de controle na presente ação direta, qual seja, a prote-

ção do bem jurídico saúde (pública e individual), defendendo, em seguida, que as condutas

de plantar,  cultivar,  colher,  guardar,  transportar,  prescrever,  ministrar  e  adquirir  Cannabis

para fins medicinais e de bem-estar terapêutico, ao contrário de causar lesão ao bem jurídico

em questão, potencializam e maximizam a sua tutela.

Partindo dessa premissa, infere que a proscrição dessas condutas pela lei penal vi-

ola o princípio da proporcionalidade,  por carecer de uma relação de adequação-necessidade

apta a embasá-la. Assevera, nessa linha, que “a interpretação proibicionista é desproporcional

em excesso, ao ponto de contradizer a tutela do próprio bem-objeto protegido pela norma”, o

que acarretaria, ainda, ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição da República (fl. 55 da ini-

cial).

Com suporte nesses fundamentos, pede a concessão de medida cautelar “para as-

segurar o plantio, cultivo, colheita, guarda, transporte, prescrição, ministração e aquisição de

Cannabis para fins medicinais e de bem-estar terapêutico, mediante notificação de receita,

conforme as normas de saúde pertinentes, sem que tais condutas sejam consideradas crimes,

conferindo-se imediata interpretação conforme a Constituição aos arts. 2º,  caput e § único;

28; 31; 33, § 1º, I, II e III; 34; 35; e 36, todos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 334-A do Código

Penal.   

No mérito, requer a confirmação dos efeitos da medida cautelar para:
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• Declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, face os arts. 1º, II e III;
3º, I e IV; 5º,  caput, III, X, XVII e XXXIX; 193, 196, 226, § 7º; e 227, caput, § 1º da
Constituição.

• Conferir interpretação conforme a Constituição aos arts. 2º, caput, 33, § 1º, I, II e III;
34; 35; e 36, todos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 334-A do Código Penal face os arts. 1º, II
e III; 5º, caput, III, X, XVII e XXXIX; 193; 196; 226, § 7º; e 227, caput, § 1º da Consti-
tuição, para afastar entendimento, segundo o qual, seria conduta-crime plantar, cultivar,
colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar, e adquirir  Cannabis para fins medici-
nais e de bem-estar terapêutico.

•  Conferir interpretação conforme a Constituição  aos arts. 2º, § único e 31 da Lei nº
11.343, para, na ausência de regulamentação própria, afastar a necessidade de prévia au-
torização estatal para fins de plantio e cultivo de  Cannabis para tratamento médico ou
pesquisa científica, por força dos arts. 1º, II e III; 3º, I e IV; 5º, caput, III, X, XVII; 196;
218, caput; 226, § 7º; e 227, caput, § 1º, da Constituição.

[…]

• Seja determinado prazo para a UNIÃO e a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA – ANVISA procederem na regulamentação da Cannabis para fins medici-
nais e de bem-estar terapêutico, conforme jurisprudência da Corte estabelecida no RE
642.536, e, em leitura sistêmica, determinação dos arts. 2º, § único e 31, caput, da Lei nº
11.343/06 c/c art. 14, I, c e d do Decreto nº 5.912/06.

A relatora, Ministra Rosa Weber, adotou o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999

(fls. 861/863).

Em suas informações (fls. 872/881), a Anvisa junta aos autos a Nota Técnica nº

051/2017/GPCON/GGMON/DIMON/ANVISA, elaborada por sua Gerência Geral de Moni-

toramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária,  cujas  considerações, sobre  a matéria

em debate nos presentes autos, foram assim sintetizadas no item conclusivo do documento:

a) A classificação da planta e de suas substâncias como proscritas no Brasil vai ao encon-
tro das Convenções Internacionais e não impede a realização e pesquisar e utilização
com finalidade terapêutica, sendo possível, inclusive, o registro de medicamento à base
de substância/planta proscrita;

b) Apesar dos indícios de possível aplicação terapêutica da utilização de Cannabis sp. em
algumas enfermidades, mesmo havendo a publicação de artigos científicos, desconhece-
mos a existência no mundo de estudos clínicos aprovados por autoridades sanitárias que
comprovem a segurança e eficácia de produtos derivados de Cannabis sp. naturais para o
tratamento de patologias, com exceção dos realizados para o registro do medicamento
Sativex®, registrado recentemente no Brasil como Mevatyl®;

c) Trata-se de planta com conhecida utilização indevida/recreativa, devendo-se garantir o
acesso para fins científicos e medicinais de forma supervisionada e controlada, minimi-
zando-se assim o risco à saúde e de desvio de uso;

d) A Agência não permanece inerte ao cenário atual, tendo ocorrido avanços desde 2014,
momento em que a ANVISA foi inicialmente demandada. Foram definidos procedimen-
tos e normas foram editadas e atualizadas, assim como estão sendo conduzidas atividades
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técnicas para a proposição de uma regulamentação relacionada ao plantio para fins de
pesquisa e para uso medicinal, com o devido cuidado que a matéria exige.

O Senado Federal, por sua vez, descreve as etapas do processo de elaboração da

Lei nº 11.343/2006, a fim de demonstrar sua regularidade formal. Transcreve, ademais, a ín-

tegra do parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela Casa

Legislativa, quando da análise do projeto que deu origem ao referido diploma legal (Parecer

nº 847/2006).  Assevera que a Lei nº 11.343/2006 “veio atender uma expectativa da socie-

dade”, e que a teleologia da norma é “robustecer as penas nos crimes onde todos são unâni-

mes, e tratar o usuário como dependente, se for o caso”, ressaltando, ademais, que referida lei

já se encontra em vigor há diversos anos “sem qualquer questionamento”. Manifesta-se,  ao

final, pelo indeferimento da medida cautelar e julgamento de improcedência desta ação (fls.

882/911).

A Câmara dos Deputados limita-se a informar que os processos legislativos origi-

nadores das Leis nº 11.343/2006 e nº 13.008/2014 – que acrescentou o art. 334-A ao Código

Penal –  tramitaram em conformidade com as disposições constitucionais e regimentais apli-

cáveis à espécie (fls. 913/914).

A Presidência da República defende a constitucionalidade das normas questiona-

das e das políticas públicas existentes quanto ao uso da Cannabis sativa, argumentando, em

adição, que  “eventual  modificação do padrão valorativo presente na Constituição Federal

acerca da matéria e a regulamentação normativa das condutas proibitivas merece ser reali-

zada, precipuamente, pelo Poder Legislativo”, de modo a garantir-se o debate democrático e

plural de tema de grande relevância para a sociedade. Sustenta a necessidade de controle es-

tatal sobre o uso da Cannabis, para evitar eventuais consequências danosas à saúde pública,

cuja tutela incumbe ao Poder Público. Aduz, finalmente, que o direito à saúde daqueles que

necessitam do uso medicinal da Cannabis já se encontra garantido pela Lei nº 11.343/2006 e

respectivos regulamentos, os quais permitem o plantio, cultura e colheita da espécie vegetal,

desde que respeitados determinados critérios técnicos, bem como  autorizam a importação,

por pessoa física, de medicamento proscrito pela legislação brasileira, mediante licença pré-

via da autoridade competente (fls. 915/926).

A Advocacia-Geral da União manifesta-se no sentido da improcedência dos pedi-

dos formulados pelo requerente, destacando que o art. 2º da Lei nº 11.343/2006, ao prever a
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possibilidade de autorização legal ou regulamentar para o plantio, cultura, colheita e explora-

ção de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, e de autori-

zação da União para o plantio, cultura e colheita desses vegetais para finalidades medicinais

ou científicas, resguarda o direito à saúde consagrado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Fe-

deral. Acrescenta que “o Poder Público possui ampla normatização acerca do uso da planta

Cannabis e de seus derivados para fins medicinais e terapêuticos”, sustentando, em arremate,

que “a abrangência que o autor pretende conferir ao uso autorizado da Cannabis não pode ser

alcançada por meio de um provimento emanado do Poder Judiciário, mas dependeria de subs-

tancial alteração nas políticas públicas adotadas pelo País no que diz respeito ao consumo de

drogas e à proteção da saúde” (fls. 1.039/1.061).

A Conectas Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, a APEPI – Apoio

a Pesquisa e Pacientes de Cannabis e a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança –

ABRACE foram admitidas no feito na qualidade de amici curiae.

Vieram os autos à Procuradoria-Geral da República para a emissão de parecer.

É o relatório.

II

II. 1.      Delimitação do objeto da ação.  

Com o intuito de viabilizar um adequado dimensionamento da matéria trazida à

apreciação do Supremo Tribunal Federal nos presentes autos, faz-se necessário, inicialmente,

divisar os exatos contornos da discussão proposta pelo autor da ação, cujo objeto, embora es-

teja inserido no contexto mais amplo e multifatorial do debate a respeito da formulação e im-

plementação de políticas públicas sobre drogas pelo Estado brasileiro,  compreende  aspecto

restrito dentro dessa temática,  consistente  no tratamento  legal das condutas de plantar,

cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar e adquirir  Cannabis  para

fins medicinais e de bem-estar terapêutico, e sua compatibilidade com a Constituição

Federal.

Pretende o autor que seja conferida interpretação conforme a Constituição ao dis-

posto nos arts. 2º,  caput e § único, 28, 31, 33, § 1º, I, II e III, 34,  35 e 36, todos da Lei nº

11.343/2006, e no art. 334-A do Código Penal, de modo a afastar as condutas acima referidas

do âmbito de incidência desses dispositivos legais, excluindo-se a configuração de crime.
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Não se inclui no objeto desta ação, portanto, a controvérsia relativa à constitucio-

nalidade  da criminalização  do porte  de  drogas  para  consumo próprio  (art.  28  da  Lei  nº

11.343/2006) quando inexistente finalidade médica ou terapêutica – temática que se encontra

sob exame dessa Suprema Corte no julgamento do RE nº 635.659/SP, com repercussão geral

reconhecida –, cingindo-se o debate, nestes autos, à específica análise dos mecanismos atual-

mente contemplados, pela legislação nacional, com vistas a possibilitar o acesso à referida es-

pécie vegetal para tratamento de problemas de saúde.

Argumenta o autor que a regulamentação editada pela Anvisa, até o presente mo-

mento, prevê tão somente a autorização para importação de medicamentos feitos a partir de

componentes da Cannabis, procedimento que gera aos pacientes,  todavia, diversos entraves

de ordem financeira e burocrática, muitas vezes insuperáveis, compelindo-os, então, a buscar

a obtenção da substância vegetal por meio do tráfico de drogas ou da realização de plantio

próprio, de forma individual ou coletiva, o que os expõe ao risco de sujeição a reprimendas

de caráter penal.

Nesse contexto,  o autor pretende que os dispositivos impugnados na ação rece-

bam interpretação que os compatibilize com os postulados da dignidade da pessoa humana,

da cidadania, da igualdade, da liberdade individual, da inviolabilidade da vida privada, da li-

berdade de associação, da autonomia privada e do direito à saúde e ao bem-estar, à luz do dis-

posto nos arts. 1º, II e III, 3º, I e IV, 5º, caput, III, X, XVII e XXXIX, 193, 196, 226, § 7º, e

227,  caput  e § 1º, da  Constituição Federal,  para afastar entendimento segundo o qual seria

crime plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar e adquirir Cannabis

para fins medicinais ou terapêuticos, e, na ausência de regulamentação própria, afastar a ne-

cessidade de prévia autorização estatal para fins de plantio e cultivo de Cannabis destinados a

tratamento médico ou pesquisa científica.

Considera-se, entretanto, que essa pretensão não merece prosperar.  

II.    2  .     Autodeterminação como expressão da dignidade  humana.  Direito  à  

saúde e liberdade individual. Dimensão   coletiva do direito à saúde. Limite à autonomia  

individual.

Aduz o autor que a proibição legal do plantio, cultura, colheita e exploração de

vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas,  e o condiciona-

mento dessas condutas à obtenção de autorização a ser emitida pela União, sob pena de res-
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ponsabilização criminal, representam, quando analisados sob a perspectiva do potencial tera-

pêutico da Cannabis, uma ingerência estatal desproporcional na esfera da intimidade e auto-

nomia individual, porquanto dificultam, ou mesmo inviabilizam, o acesso à referida espécie

vegetal,  subtraindo aos indivíduos a possibilidade de decidirem qual o melhor tratamento

para as moléstias que os acometem, em prejuízo de sua vida, saúde, dignidade e cidadania.

O argumento carece de respaldo jurídico.

De fato, a dignidade do ser humano, consagrada pelo art. 1o, III, da Constituição

da República,1 revela-se,  entre  outras  perspectivas,  na  capacidade de autodeterminação  da

vontade, a qual, por sua vez, é componente da liberdade humana. De acordo com esse racio-

cínio, materializada estará a dignidade humana na medida em que se garanta ao indivíduo

conduzir-se segundo o próprio entendimento.

Para muitos autores, dignidade do ser humano é princípio que contém fim em si

mesmo, considerado até metanorma: 

A dignidade humana é o próprio fundamento ético do direito. A pessoa humana é, em si
mesma, um valor do qual decorrem outros atributos atinentes à pessoa, individual ou co-
letivamente, como os primados da liberdade e da isonomia, aos quais se agregam outras
conquistas históricas definidas como o direito à vida, à intimidade e à honra. A dignidade
humana, como valor máximo do sistema jurídico, permite a realização plena da pessoa,
nos diversos espaços existenciais (como na família, na empresa, no sindicato, na univer-
sidade ou em quaisquer microcosmos contratuais), de forma isonômica, respeitando-se a
ótica da solidariedade constitucional, tanto nas relações de Direito Público quanto nas de
Direito Privado. Afinal, a finalidade do Estado é tornar os homens felizes, isto é, virtuo-
sos e, para a consecução desse objetivo, o principal instrumento são as normas jurídicas.2

Ao consagrar a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado De-
mocrático (e social) de Direito (art. 1o, III), a CF de 1988, além de ter tomado uma deci-
são fundamental a respeito do sentido, finalidade e da justificação do próprio Estado e do
exercício do poder estatal, reconheceu categoricamente que o Estado existe em função da
pessoa humana, e não o contrário. Da mesma forma, não foi por acidente que a dignidade
não constou do rol dos direitos e garantias fundamentais, tendo sido consagrada em pri-
meira linha como princípio (e valor) fundamental, que, como tal, deve servir de norte ao
intérprete, ao qual incumbe a missão de assegurar-lhe a necessária força normativa.

[...]

Importa considerar, neste contexto, que a dignidade da pessoa humana desempenha papel
de valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, mas de toda a ordem jurídica (cons-

1 Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: […] III – a digni-
dade da pessoa humana; [...]

2 CAMBI, Eduardo. Direito Civil Constitucional.  Revista de Direito Privado.  Vol. 61/2015, p. 13-35,  jan.-
mar. 2015.
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titucional e infraconstitucional), razão pela qual, para muitos, se justifica a caracterização
da dignidade como princípio constitucional de maior hierarquia axiológica.3

Com relação à  universalidade dos direitos  humanos,  atenta-se  que a  Constituição de
1988,  ao eleger o valor da dignidade humana como princípio fundamental  da ordem
constitucional, compartilha da visão de que a dignidade é inerente à condição de pessoa,
ficando proibida qualquer discriminação. O texto enfatiza que todos são essencialmente
iguais e assegura a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais.4

O reconhecimento da dignidade da pessoa humana é o pilar de interpretação de todo o
ordenamento jurídico e toda a Constituição Federativa do Brasil.  O princípio da digni-
dade humana é o fundamento filosófico e jurídico dos direitos humanos e se expressa
nestes direitos, funciona também como metanorma, indicando como devem ser interpre-
tadas e aplicadas as outras normas e princípios, em especial as normas definidoras de di-
reitos fundamentais, ampliando o seu sentido, reduzindo-os ou auxiliando em conflitos
entre direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é a chave de interpretação
material das demais normas jurídicas.5

A dignidade humana fundamenta,  pois, o sistema positivo de normas e, deste

modo, serve de vetor de interpretação para os demais preceitos contidos na Constituição da

República. E uma das dimensões fundamentais da dignidade, como aponta o autor da ação, é

o direito à liberdade, que se manifesta pela autodeterminação.

Ocorre que a proteção da dignidade humana exige, além do respeito à liberdade

individual, a promoção de diversos outros direitos fundamentais, relacionados aos vários as-

pectos particulares que, em conjunto, caracterizam a existência humana. Tais direitos funda-

mentais, enumerados na Constituição Federal e em diversos diplomas internacionais, impõem

dois tipos de deveres ao Estado, com vistas à  tutela da dignidade humana: o dever de res-

peito, consistente na imposição de limites à ação estatal, funcionando a dignidade, portanto,

como um limite para a ação dos poderes públicos; e o dever de garantia, que se materializa

no conjunto de ações de promoção da dignidade humana por meio do fornecimento de condi-

ções materiais ideais para seu florescimento6.

É importante observar, nesse ponto, que a realização dos direitos fundamentais

incumbe não apenas ao Estado, senão também aos particulares nas suas relações entre si, o

3 SARLET, Ingo Wolfgang. Comentários ao art. 1o, III. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F;
SARLET, _______, Lenio L. (coords.).  Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Alme-
dina, 2013, p. 124-125. Sem destaque no original.

4 PIOVESAN, Flávia. A proteção dos direitos humanos no sistema constitucional brasileiro.  Revista de Di-
reito Constitucional e Internacional. Vol. 45, p. 216, out. 2003. Sem destaque no original.

5 MAGALHÃES, Leslei Lester dos Anjos.  O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 107. Sem destaque no original.

6 CARVALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, pp. 79-80.
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que caracteriza a reconhecida eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Trata-se, efetiva-

mente, da constatação de que o ser humano tem o direito de ser respeitado em sua dignidade

pelos demais, mas também deve reciprocamente respeitá-los.

Esse raciocínio revela duas das características que marcam os direitos da pessoa

humana: a  indivisibilidade, segundo a qual todos os direitos  humanos merecem a mesma

proteção jurídica, por serem todos essenciais para uma vida digna; e a  interdependência,

consistente no reconhecimento de que todos os direitos humanos interagem entre si para a sa-

tisfação das necessidades essenciais do indivíduo, o que, novamente, exige atenção integral a

todos eles, sem exceção.

Diante dessas características, que exigem a conciliação de diversos valores e inte-

resses para a promoção da dignidade humana, em um determinado contexto histórico e so-

cial, é possível concluir que os direitos fundamentais não são absolutos, já que a necessidade

de convivência entre eles reclama a existência de limites recíprocos, a fim de que o exercício

de um determinado direito não inviabilize o exercício de outro direito, do mesmo titular ou de

titular diverso.

Nessa perspectiva, a restrição aos direitos humanos tanto pode decorrer de  ex-

pressa  previsão legal,  quanto pode derivar de interpretação judicial  que decida,  concreta-

mente,  um  conflito  surgido  entre  direitos  de  mesma  hierarquia  normativa.  O  elemento

indispensável, em ambas as hipóteses, é o respeito à proporcionalidade e ao núcleo essencial

dos direitos humanos. Como explica André de Carvalho Ramos:

A restrição em sentido amplo de um direito fundamental consiste em ação ou omissão do
Estado, que elimina, reduz, comprime ou dificulta de alguma maneira o exercício de di-
reito fundamental pelo seu titular, ou ainda enfraquece os deveres de proteção que dele
resultam ao Estado, afetando negativamente o exercício desse direito por seu titular. 

Em sentido estrito, a restrição a um direito consiste em intervenções legislativas que fo-
ram autorizadas pela Constituição para limitar determinado direito, desde que respeitadas
a proporcionalidade e o conteúdo essencial dos direitos humanos. São as chamadas res-
trições legais aos direitos humanos. 

[…]

Todavia, toda reserva legal de um direito fundamental é, na verdade, uma “reserva legal
proporcional”, ou seja, deve a lei que impôs a restrição ser aprovada pelo crivo da pro-
porcionalidade (voto do Min. Gilmar Mendes no ADI 855, Rel. p/ o ac. Min. Gilmar
Mendes, julgamento em 6-3-2008, Plenário, DJE de 27-3-2009, grifo nosso)

[…]
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Há ainda direitos previstos na Constituição sem qualquer menção à lei restritiva. Mesmo
assim, tais direitos estão sujeitos a uma reserva legal subsidiária, podendo o  legislador
regular esse direito em face dos demais valores constitucionais. Claro que a norma legal
regulamentadora deverá sobreviver ao teste da proporcionalidade, demonstrando que a
eventual limitação a direito previsto sem restrição expressa da Constituição, atendeu, de
modo proporcional, a realização de outros direitos constitucionais.

[...]

Além da “reserva legal subsidiária”, todos direitos fundamentais – mesmo sem restrição
expressa – estão sujeitos a uma “reserva geral de ponderação”, uma vez que esses dispo-
sitivos estão sujeitos à ponderação com outros valores previstos na Constituição, relacio-
nados a outros direitos fundamentais em colisão.7

Feitas essas considerações, pode-se afirmar que a interpretação e aplicação dos

direitos humanos é complexa, em decorrência da própria interdependência e indivisibilidade

que marcam esses direitos. Não há como definir o conteúdo e extensão de uma norma de di-

reitos humanos de maneira estritamente abstrata e isolada dos demais direitos. Ao contrário, a

compreensão e aplicação das normas consagradoras de direitos humanos deve sempre levar

em consideração eventuais outros direitos atingidos, e que se mostrem igualmente relevantes

e indispensáveis para uma vida digna.

Aplicando-se esse raciocínio ao caso ora examinado, cabe anotar, de início, que a

análise da legitimidade constitucional das restrições a direitos fundamentais eventualmente

impostas pelos dispositivos legais impugnados nesta ação não pode partir de uma concepção

estanque e isolada do conteúdo desses direitos, mas, antes, deve levar em consideração a inte-

ração entre os diversos valores que permeiam o debate da matéria suscitada, e a necessidade

de conciliá-los para a composição do mínimo existencial indispensável à promoção da digni-

dade humana.

Segundo sustenta o autor da ação, a proibição  imposta pela lei penal quanto à

produção e aquisição de Cannabis para uso medicinal interfere de modo injustificado e des-

proporcional na esfera de autonomia dos indivíduos, privando-os de atributo essencial de sua

dignidade,  consistente na capacidade de autodeterminação e consequente liberdade de deci-

são no que diz respeito ao melhor tratamento para a sua saúde.

Entretanto, embora se reconheça que decisões relativas à saúde e à integridade fí-

sica, psíquica e moral não podem ser subtraídas dos indivíduos sem reflexos sobre a sua dig-

nidade, também é forçoso admitir que a vida em sociedade reclama a promoção de valores

7 CARVALHO RAMOS, André de.  Curso de Direitos Humanos.  5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, pp.  144-
146.
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coletivos, igualmente indispensáveis à dignidade humana. Cuida-se, aqui, da observância do

valor comunitário,  que, ao lado do valor intrínseco de cada ser humano, e da autonomia

individual, integra o conteúdo do princípio da dignidade humana.8  

A autonomia privada não é, portanto, valor absoluto. Consequentemente, a exis-

tência de uma legislação ou regulação que imponha restrições ao seu exercício não importa,

necessariamente, em violação à dignidade humana. A análise deverá ser feita, em cada caso,

tendo em conta os demais componentes essenciais da dignidade, cuja realização pode levar,

em determinadas situações, à imposição de limites a outros direitos e liberdades também fun-

damentais, sendo imprescindível buscar,  em contextos tais, uma relação de equilíbrio ade-

quada diante das circunstâncias envolvidas no conflito.

Em cenários como esse, a aplicação do princípio da proporcionalidade apresenta-

se como ferramenta vital para a aferição da legitimidade da intervenção estatal em determi-

nado direito fundamental. Por meio desse critério, busca-se avaliar: (i) se existe adequação

entre a medida restritiva e a realização dos fins a que esta se propõe; (ii) se tal medida é ne-

cessária à consecução desses fins; (iii) se há equilíbrio entre as finalidades perseguidas e os

meios empregados para alcançá-las.

Voltando-se ao exame do questionamento suscitado nestes autos, observa-se que

o autor defende ser desproporcional a limitação imposta pelos dispositivos legais impugnados

ao exercício da autonomia individual. Isso porque, segundo alega, a restrição de acesso à

Cannabis para uso medicinal não é adequada à realização do objetivo perseguido pelo legis-

lador, qual seja, a proteção da saúde. No seu entender, a medida restritiva implicaria, em ver-

dade,  prejuízo para o bem jurídico que pretende tutelar, já que, ao impor óbice à utilização

medicinal da  Cannabis,  subtrai dos indivíduos a possibilidade de buscarem o melhor trata-

mento para a sua saúde.

O raciocínio contém, todavia, uma falha: desconsidera que a tutela jurídica eri-

gida pela Lei nº 11.343/2006 e pelo art. 334-A do Código Penal abrange não apenas a dimen-

são individual do direito à saúde, alcançando também, e sobretudo, a dimensão coletiva desse

direito fundamental, que exige do Estado a implementação de ações e políticas públicas desti-

nadas a reduzir o risco de doenças e outros agravos à saúde da coletividade.

8 BARROSO, Luís Roberto. Aqui, lá e em todo lugar: a dignidade humana no Direito Contemporâneo e no
discurso transnacional. RT, ano 101, v. 919, maio de 2012, p. 127-196.
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Ao dispor sobre o direito à saúde, o art. 196 da Constituição Federal9 evidenciou

que, para além de um direito fundamental à saúde, há também o dever fundamental de presta-

ção de saúde por parte do Estado, a ser cumprido mediante a adoção de políticas sociais e

econômicas voltadas à redução do risco de doenças e de outros agravos, e à promoção do

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da

saúde.

Desse modo, a efetivação do direito à saúde há de ser feita tanto por meio de

ações específicas (dimensão individual), quanto por intermédio de amplas políticas públicas

que objetivem a redução do risco de doenças e de outros agravos (dimensão coletiva), o que

leva à conclusão de que inexiste um direito individual absoluto a todo e qualquer procedi-

mento necessário à proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da exis-

tência de uma política pública que o concretize.  Há, sim,  um direito  público subjetivo a

políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde.10 

Aplicada essa perspectiva ao objeto de discussão nesta ação direta, é possível

afirmar que a Lei Fundamental, de fato, assegura a toda pessoa humana o direito de ter acesso

aos medicamentos e tratamentos médicos necessários à promoção de sua saúde, cabendo ao

Estado, por outro lado, o dever de fornecê-los. Contudo, ao lado desse dever, a Constituição

também impõe ao Estado a responsabilidade de zelar pela qualidade e segurança dos produ-

tos em circulação no território nacional, com vistas a reduzir o risco de doença e outros agra-

vos à saúde da população – realização da dimensão coletiva do direito à saúde, como acima

visto –, o que justifica, em princípio, a atuação proibitiva do Poder Público no sentido de im-

pedir ou condicionar o acesso a determinadas substâncias.

Como bem elucidou o Ministro Marco Aurélio, em voto proferido no julgamento

de  medida  cautelar  na  ADI  nº  5.501/DF,  na  qual  foi  suspensa  a  eficácia  da Lei  nº

13.269/2016, que autorizou o uso do medicamento fosfoetanolamina sintética por pacientes

diagnosticados com neoplasia maligna, independentemente de registro sanitário:

A esperança depositada pela sociedade nos medicamentos, especialmente naqueles desti-
nados ao tratamento de doenças como o câncer, não pode se distanciar da ciência. Foi-se
o tempo da busca desenfreada pela cura sem o correspondente cuidado com a segurança

9 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

10 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 696-697.
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e eficácia das substâncias.  O direito à saúde não será plenamente concretizado sem
que o Estado cumpra a obrigação de assegurar a qualidade das drogas distribuídas
aos indivíduos mediante rigoroso crivo científico, apto a afastar desenganos, charla-
tanismos e efeitos prejudiciais ao ser humano. […]

[…] O fornecimento de medicamentos, embora essencial à concretização do Estado So-
cial de Direito, não pode ser conduzido com o atropelo dos requisitos mínimos de segu-
rança  para  o  consumo da  população,  sob  pena  de  esvaziar-se,  por  via  transversa,  o
próprio conteúdo do direito fundamental à saúde. 

(grifou-se)

Com o objetivo de cumprir o dever constitucional de zelar pela saúde da popula-

ção, a União criou, por meio da Lei nº 9.782/1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa), autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, atribuindo-lhe,

dentre outras finalidades institucionais, a de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e

serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 6º da Lei nº 9.782/1999).

O art. 8º, § 1º, I, da mesma lei, estabeleceu que se consideram bens e produtos

submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Anvisa os “medicamentos de uso hu-

mano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias”, dispondo ainda,

em seu § 4º, que a Agência poderá “regulamentar outros produtos e serviços de interesse para

o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária”.

As competências da Agência foram enumeradas no art. 7º da Lei nº 9.782/1999,

compreendendo, dentre outras:

Art. 7. […]

II – fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições;

[…]

VII – autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação
dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de comercialização de medicamentos;

VIII – anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no art. 8º desta
Lei;

IX – conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação;

XVIII – estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância  toxicológica e far-
macológica;

XIX – promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia;

[…]
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XXII – coordenar e executar o controle de qualidade de bens e produtos relacionados no
art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de programas
especiais de monitoramento da qualidade em saúde;

[…]

XXV – monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes,
insumos e serviços de saúde, podendo para tanto:

[…]

XXVII – definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de entorpecentes, psicotró-
picos e precursores no País, ouvido o Departamento de Polícia Federal e a Secretaria da
Receita Federal.

Vê-se, assim, que,  para dar cumprimento ao dever constitucional de zelar pela

saúde pública, o Estado estabeleceu rígido mecanismo de controle da produção, importação,

comercialização e fornecimento de medicamentos à população, submetendo essas atividades

à avaliação e fiscalização técnicas, exercidas por entidade especializada, que tem competên-

cia para a emissão de atos administrativos concretos de liberação de substâncias, precedidos

de estudos científicos e experimentais.

A exigência legal de registro de medicamentos perante a Anvisa é, pois, garantia

de que a  substância  foi  testada e aprovada,  em conformidade com normas de segurança,

tendo sua eficácia e qualidade terapêutica comprovadas. Somente a partir desse registro é que

o Poder Público pode garantir a segurança e a eficácia do medicamento, atestando que este

tem aptidão para restabelecer a saúde do paciente, sem que sejam levantadas dúvidas sobre a

viabilidade de sua prescrição.

Conclui-se, assim, que  a existência de previsão legal definidora de mecanismos

de controle e fiscalização do acesso da população a medicamentos, suas substâncias ativas e

demais insumos não representa, em princípio, ofensa à Constituição Federal, constituindo, ao

contrário, uma garantia à saúde pública, cuja proteção foi, como visto, atribuída ao Poder Pú-

blico pela Lei Maior.

É certo, conforme aponta o autor da ação, que quaisquer restrições impostas por

leis ou atos administrativos ao exercício de direitos, especialmente àqueles que compõem o

núcleo essencial da dignidade humana, como a autonomia individual, devem submeter-se ao

crivo da proporcionalidade, a fim de aferir-se o equilíbrio entre o custo e o benefício dos va-

lores constitucionais eventualmente protegidos.
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Não obstante, aplicada essa lição aos dispositivos da Lei nº 11.343/2006 impug-

nados nesta ação,  não se constata a alegada abusividade da interferência estatal no que diz

respeito ao controle de acesso da população ao uso medicinal da Cannabis.

Primeiramente,  cabe destacar  que o art.  2º  do referido diploma  normativo,  ao

proibir o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais pos-

sam ser  extraídas  drogas,  não erigiu vedação absoluta  à  realização dessas condutas,  por-

quanto ressalvou, expressamente, a hipótese de que lei ou regulamento possam autorizá-las.

Em seu parágrafo único, o mesmo dispositivo  legal  também conferiu à União competência

para autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput, para fins me-

dicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização.

Ao regulamentar a Lei nº 11.343/2006, o art. 14 do Decreto nº 5.912/2006 assim

dispôs (grifou-se):

Art.14. Para o cumprimento do disposto neste Decreto, são competências específicas dos
órgãos e entidades que compõem o SISNAD:

I - do Ministério da Saúde:

a) publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou produtos capazes de cau-
sar dependência; 

b) baixar instruções de caráter geral ou específico sobre limitação, fiscalização e controle
da produção, do comércio e do uso das drogas;

c) autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extra-
ídas ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em
local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, ressalvadas as hipóteses de autori -
zação legal ou regulamentar;

d)  assegurar a emissão da indispensável licença prévia, pela autoridade sanitária
competente,  para produzir, extrair,  fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em
depósito,  importar,  exportar,  reexportar,  remeter,  transportar,  expor,  oferecer,  vender,
comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, drogas ou matéria-prima destinada
à sua preparação, observadas as demais exigências legais;

[...]

À vista desse regramento, observa-se que a legislação infraconstitucional não ve-

dou o plantio de vegetais dos quais possam ser extraídas drogas, condicionando essa conduta

a autorização da União, sistemática que se coaduna com a disciplina estabelecida pelo art.

196 da Constituição Federal para a proteção e promoção do direito à saúde, o qual, conforme

acima explanado, deve ser garantido pelo Estado em suas dimensões individual e coletiva.
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A limitação imposta à autonomia individual, na hipótese, encontra justificativa na

salvaguarda da saúde pública, cuja tutela também se faz imprescindível para proporcionar à

pessoa humana condições materiais mínimas para uma existência digna. 

Note-se, a propósito, que a lei não promove completo sacrifício do interesse indi-

vidual em favor da saúde coletiva, mas busca compatibilizá-los, ao relativizar a proibição ins-

culpida no caput do art. 2º, quando presente a finalidade medicinal ou científica no plantio da

espécie vegetal. A previsão de controle e fiscalização da atividade, nesse caso, não implica

supressão da autonomia  e  liberdade  individuais  na opção por  determinado tratamento  de

saúde, buscando, em vez disso, conciliar o exercício desses direitos com as exigências sanitá-

rias que envolvem o cultivo de plantas cuja utilização possa gerar impactos sobre a saúde pú-

blica.

Vislumbra-se, portanto, no tratamento legal da matéria, a relação de equilíbrio

exigida pelo princípio da proporcionalidade, apta a legitimar a ação limitadora do Estado em

face de direitos fundamentais.

II.   3  .     Sistema universal de controle de drogas. Exceção ao uso medicinal e ci  -  

entífico de substâncias proscritas. Previsão de controle estatal da produção e uso dessas

substâncias.

Conforme Casella, o comércio e uso de narcóticos eram legais na Europa no Sé-

culo XIX, e só no início do Século XX surgiriam as restrições à sua venda. O controle inter-

nacional  sobre  a  produção  e  comercialização  de  narcóticos  e  substâncias  psicotrópicas

remonta ao início do século XX, com a reunião de diversos países na Comissão do Ópio de

Xangai, em 1909, para a discussão do alto índice de uso de ópio verificado à época, e das

consequências desse consumo para a saúde humana.11

A partir da Comissão de Xangai, os controles tornaram-se mais estritos, notada-

mente após a 1ª Guerra Mundial, sob a coordenação da Liga das Nações.  Com o intuito de

acompanhar a diversificação das drogas e o aumento da capacidade de sintetização de narcó-

ticos e substâncias entorpecentes, os países, já no âmbito das Nações Unidas,  assinaram as

três convenções internacionais que hoje compõem o sistema universal de controle de drogas

– todas ratificadas pelo Brasil –, quais sejam: (i) Convenção Única sobre Entorpecentes, de

11 ACCIOLY, Hildebrando; NASCIMENTO E SILVA, G. E. do; CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito
Internacional Público. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 516. Ver também: <http://www.unodc.org/lpo-
brazil/pt/drogas/marco-legal.html>, acesso em 06.12.2018. 
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1961, emendada pelo Protocolo de 1972 (ratificada pelo Decreto nº 54.216, de 27.08.1964);

(ii) Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971 (ratificada pelo Decreto nº 79.388,

de 14.03.1977); e (iii) Convenção Contra o Tráfico Ilícito de  Entorpecentes e Substâncias

Psicotrópicas, de 1988 (ratificada pelo Decreto no 154, de 26.06.1991).

Referidas convenções foram motivadas pela necessidade de prevenção e controle

da produção, do uso e da comercialização de drogas ilícitas, tendo em vista o perigo social

que essas atividades encerram e o risco que representam para a saúde dos indivíduos. Por ou-

tro lado, esses textos convencionais excetuaram da proibição os usos medicinais e científicos

das substâncias proscritas, prevendo a criação de organismos nacionais oficiais encarregados

de autorizar e fiscalizar a produção e consumo de entorpecentes para tais finalidades.

Nessa linha, o preâmbulo da Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 reco-

nhece que “o uso médico dos entorpecentes continua indispensável para o alívio da dor e do

sofrimento e que medidas adequadas devem ser tomadas para garantir a disponibilidade de

entorpecentes para tais fins”. Já o art. 4º da mesma Convenção impõe ao Estado a obrigação

de adotar todas as medidas legislativas e administrativas que sejam necessárias para limitar a

produção, comercialização e uso de entorpecentes para fins medicinais e científicos.

Em seu Artigo 22, o texto convencional estabelece disposição especial aplicável

ao cultivo de plantas das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes, prevendo que

“quando as condições existentes no país ou num território de uma das partes indicarem a ju-

ízo desta última, que a proibição do cultivo da dormideira, do arbusto de coca e da planta da

canabis é a medida mais adequada para proteger a saúde pública e evitar que os entorpecentes

sejam usados no tráfico ilícito, a Parte em causa proibirá aquele cultivo”. 

Mais adiante, no Artigo 28, a Convenção trata especificamente da fiscalização do

cultivo da Cannabis – incluída nas listas I e IV da Convenção como substância entorpecente

–, como , determinando que o Estado adote as medidas necessárias para impedir o uso inde-

vido e o tráfico ilícito das folhas dessa espécie vegetal, e indicando, ainda, que a fiscalização

desse cultivo obedecerá ao mesmo sistema previsto para a dormideira no Artigo 23, que as-

sim dispõe:

ARTIGO 23

Organismos Nacionais do órgão

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.708/DF 24



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

1. A parte que permitir o cultivo da dormideira para produção de ópio criará, se ainda não
o fêz, e manterá um ou mais organismos oficiais (designados daqui por diante neste ar-
tigo pelo termo "organismo") para desempenho das funções estipuladas no presente ar-
tigo.

2. A parte em questão aplicará ao cultivo da dormideira para produção do ópio e ao ópio
as seguintes disposições:

a) o organismo designará as áreas e as porções de terreno que se permitirá o cultivo da
dormideira para produção do ópio;

b) só poderão dedica-se ao referido cultivo os plantadores que possuam uma licença que
expedida pelo organismo.

c) Cada licença especificará a extensão do terreno em que é autorizado o cultivo:

d) Os plantadores de dormideira serão obrigados a entregar a totalidade de sua colheitas
de ópio ao organismo. Êste comprará e tomará posse material das referidas colheitas, o
mais depressa possível, o mais tardar quatro meses após a sua terminação.

e) Com relação ao ópio caberá ao organismo, com exclusividade, o direito de importar
exportar, comerciar por atacado e manter os estoques que não se achem em poder dos fa -
bricantes de alcalóides do ópio, de ópio medicinal e preparados do ópio. Não é necessá-
rio que as partes estendam esse direito exclusivo ao ópio medicinal e aos preparados á
base de ópio.

3 As funções administrativas a que se refere o parágrafo 2, serão desempenhadas por
único organismo oficial se a Constituição da Parte interessada assim o permitir;

Na mesma esteira,  a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971,  que

busca, igualmente, prevenir e combater o abuso de substâncias psicotrópicas e o tráfico ilícito

a que dão ensejo, considera que o “uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e cien-

tíficos é indispensável e que disponibilidade daquelas para esses fins não deve ser indevida-

mente restringida”. O texto estabelece uma classificação das drogas ilícitas e, avançando na

disciplina do tema, procura equilibrar o controle da produção, distribuição e uso dessas dro-

gas – sem perder de vista o seu potencial terapêutico –, e as sanções decorrentes da violação

das limitações impostas por lei ou regulamento, de um lado, com o tratamento e recuperação

dos dependentes de substâncias psicotrópicas, de outro lado.

A respeito do uso das substâncias listadas na Convenção para fins médicos e cien-

tíficos, são estabelecidos mecanismos estritos de controle e fiscalização das atividades relaci-

onadas a essa utilização, prevendo-se, para tanto, a criação de uma “administração especial”

no âmbito de cada Estado-parte (Artigo 6º). No Artigo 7º, são estabelecidas disposições espe-

ciais sobre substâncias incluídas na Lista I,  a qual compreende o tetrahidrocanabinol12, nos

seguintes termos:

12 O  tetrahidrocanabinol  (THC)  é  composto  presente  na  Cannabis sativa,  responsável  pelos  efeitos
psicotrópicos da planta. 
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ARTIGO 7º 

Disposições Especiais sobre substâncias Incluídas na Lista I, 

Com respeito às substâncias incluídas na Lista I, as partes deverão: 

a) proibir todo o uso, exceto para fins científicos e para fins médicos muito limitados, por
pessoa devidamente autorizada, em estabelecimentos médicos ou científicos que estejam
diretamente sob o controle de seus Governos ou hajam sido por eles especificamente
aprovados; 

b) exigir que a fabricação, comércio, distribuição e posse sejam realizados sob licença
especial ou mediante autorização prévia; 

c) Providenciar estreita fiscalização das atividades e atos mencionados nas alíneas a e b ;

d) restringir o suprimento a pessoa devidamente autorizada à quantidade exigida para o
objetivo autorizado; 

e) exigir das pessoas que exerçam funções médicas ou científicas que mantenham regis-
tros relativos à aquisição das substâncias e aos pormenores de sua utilização, devendo
tais registros serem conservados por, pelo menos, dois anos após a última utilização re-
gistrada; e 

f) proibir a exportação e importação, exceto quando o exportador e importador forem,
ambos, autoridades ou repartições competentes do país ou região importadora ou expor-
tadora, respectivamente, ou outras pessoas ou empresas que sejam especificamente auto-
rizadas pelas autoridades competentes de seu país ou região para tal fim. As exigências
do parágrafo 1 do artigo 12 para as autorizações de exportação e importação de substân-
cias incluídas na Lista II também se aplicam às substâncias incluídas na Lista I. 

De modo complementar, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e

Substâncias Psicotrópicas  de 1988  reafirma, em seu  Artigo 14,  (item 2), a necessidade de

combate ao cultivo ilícito de plantas que contenham tais substâncias, dentre elas a Cannabis,

sem perder-se de vista, nesse processo, o respeito aos direitos humanos fundamentais. Veja-

se:

ARTIGO 14

Medidas para Erradicar o Cultivo Ilícito de Plantas das Quais se Extraem Entorpecentes 
e para Eliminar a Demanda Ilícita de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas

1 - Qualquer medida adotada pelas Partes em virtude da aplicação desta Convenção não
será menos estrita que as normas aplicáveis à erradicação do cultivo ilícito de plantas que
contenham entorpecentes e substâncias psicotrópicas e a eliminação da demanda ilícita
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas conforme o disposto na Convenção de
1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, e no Convênio de 1971.

2 - Cada uma das Partes adotará medidas adequadas para evitar o cultivo ilícito das plan-
tas  que contenham entorpecentes  ou substâncias  psicotrópicas,  tais  como as  semente
ópio; os arbustos de coca e as plantas de cannabis, assim como para erradicar aquelas
que são ilicitamente cultivadas em seu território. As medidas adotadas deverão respeitar
os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração, não só os usos tra-
dicionais, onde exista evidência histórica sobre o assunto, senão também a proteção do
meio ambiente.
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Verifica-se, assim, que os textos internacionais voltados ao controle de drogas

conciliam a sistematização de medidas gerais de prevenção e combate ao tráfico e ao abuso

de drogas com a previsão de mecanismos destinados a assegurar a disponibilidade de drogas

narcóticas e substâncias psicotrópicas para uso médico e científico.

De acordo com as citadas Convenções, essa utilização medicinal e científica das

drogas deve submeter-se, entretanto,  a rígidos controle e fiscalização estatais,  de modo a

evitar-se que, a pretexto de garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins,  pro-

voque-se o esvaziamento da finalidade das normas internacionais em questão, que consiste,

como visto, em prevenir e combater o abuso no consumo dessas substâncias e o tráfico ilícito

a que dão ensejo, com todos os problemas sociais e de saúde pública daí resultantes.

Realizada essa breve análise dos textos que compõem o sistema universal de con-

trole de drogas, pode-se afirmar que a atual lei de tóxicos brasileira (Lei nº 11.343/2006), ao

condicionar à existência de autorização da União o plantio, cultura e colheita de vegetais dos

quais possam ser extraídas ou produzidas drogas,  para fins medicinais ou científicos,  en-

contra-se em consonância com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil quanto

à temática, os quais contemplam a previsão de regulamentação e supervisão estatal da produ-

ção e uso de substâncias proscritas com finalidade terapêutica ou de pesquisa.

No que concerne,  especificamente,  ao plantio e utilização da  Cannabis  sativa

para aplicação médica ou de investigação científica, vale registrar que as experiências colhi-

das do direito comparado revelam a existência de regulamentações que submetem essas ativi-

dades ao controle e fiscalização de órgão oficiais,  inexistindo liberação geral e irrestrita da

manipulação e consumo da planta, ainda que para propósitos terapêuticos ou de pesquisa.

No Uruguai, por exemplo, a Lei nº 19.17213 criou o  Instituto de Regulación y

Control  del  Cannabis14 (IRCCA),  que  se  vincula  ao  Poder  Executivo  uruguaio,  subordi-

nando-se ao Ministerio de Salud Pública15, com o objetivo, dentre outros, de regulamentar o

cultivo, a colheita, o armazenamento e a distribuição da maconha para fins recreativos e me-

dicinais. Referida entidade governamental é responsável por fiscalizar as três formas – cul-

tivo individual, clubes de cultivo e aquisição em farmácias licenciadas pelo IRCCA – por

13 Disponível  em:  <https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6820734.htm>,  acesso  em
08.12.2018.

14 Instituto de Regulação e Controle de Cannabis, em tradução livre.
15 Ministério de Saúde Pública, em tradução livre.
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meio das quais os usuários poderão ter acesso à planta com intuito recreativo e/ou terapêu-

tico.

 Na página virtual do IRCCA16, são indicados os requisitos a serem preenchidos

com vistas à obtenção de licença para o cultivo da Cannabis, seja na forma doméstica ou pela

constituição de clubes de cultivo (identificados como Clubes de Membresía), bem como as

condições a serem observadas em cada uma dessas modalidades de cultura da espécie vege-

tal.

A título ilustrativo, pode-se mencionar que, no caso do cultivo doméstico, o inte-

ressado está autorizado a plantar até seis pés de Cannabis em uma mesma habitação,  inde-

pendentemente da composição do grupo familiar e do número de pessoas que vivam no local,

limitando-se, ainda, o produto da colheita, a 480 gramas por ano. Estabelece-se, ademais, que

somente pessoas físicas capazes, maiores de idade, cidadãos uruguaios – naturais ou legais –

ou detentores de residência permanente, podem possuir uma plantação doméstica de Canna-

bis.

Voltando-se o exame à realidade do Canadá, observa-se que tal país, primeiro do

mundo a criar, em 2001, por determinação da Justiça, um programa federal de uso medicinal

da  Cannabis, autoriza a produção individual  da planta para fins médicos17.  O desempenho

dessa atividade exige a obtenção de registro junto ao  Health Canada, departamento do go-

verno canadense responsável pela saúde pública nacional, e o preenchimento de requisitos

dispostos no Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations18 (ACMPR), os quais in-

cluem: residir no Canadá; ter 18 anos de idade ou mais; não ter sido condenado por delito re-

lacionado à Cannabis; e não possuir mais de um registro simultaneamente. Além disto, exige-

se a apresentação de documento médico que prescreva a Cannabis, com indicação da quanti-

dade adequada para o tratamento dos sintomas do paciente,  e uma declaração de consenti-

mento do proprietário do local em que se pretende produzir a planta. Uma vez autorizado o

registro, o respectivo certificado indicará a quantidade diária de  Cannabis  autorizada pelo

profissional de saúde ao titular do registro, bem como a quantidade de plantas que poderá ser

produzida e armazenada19.

16 <https://www.ircca.gub.uy/>, acesso em 08.12.2018. 
17 O Canadá também aprovou, em junho de 2018, projeto de lei que regulamenta o cultivo, a distribuição e

venda da Cannabis para uso recreativo.
18 Regulamento de Acesso a Cannabis para Uso Médico, em tradução livre.
19 Informações  disponíveis  em:  <https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/cannabis-for-medical-

purposes.html>, acesso em 08.12.2018.
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Já na Holanda, cuja legislação sobre drogas prevê, desde o ano de 1976, a dife-

renciação entre drogas de risco aceitável (maconha e haxixe) e outras de risco inaceitável

para a saúde e segurança públicas (cocaína, anfetaminas e LSD), adotando, quanto às primei-

ras, uma política de tolerância para a comercialização e consumo de pequenas quantidades,

vigora um modelo de cadeia de produção fechada da Cannabis medicinal, no qual os medica-

mentos à base de componentes da planta são produzidos a partir de plantações oficiais, con-

troladas pelo Governo daquele país, e posteriormente vendidos às farmácias holandesas para

que estas atendam às prescrições médicas dos pacientes.

O Bureau voor Medicinale Cannabis20, vinculado ao Ministério da Saúde holan-

dês,  é a agência governamental responsável pelo cultivo de Cannabis para fins medicinais e

científicos, tendo o monopólio do fornecimento da substância para farmácias, universidades e

institutos de pesquisa, bem como de sua importação e exportação. Realiza,  também, o con-

trole de qualidade da Cannabis medicinal, por meio da supervisão constante da produção e

distribuição.  Cuida, ainda, da emissão das licenças necessárias aos interessados que preten-

dam trabalhar com a Cannabis ou seus derivados. Desempenha, ademais, o papel de educar e

informar médicos, farmacêuticos, pacientes e demais interessados sobre o uso medicinal da

Cannabis.21

Da análise da sistemática adotada por esses países, extrai-se que o plantio e con-

sumo da Cannabis para fins terapêuticos sujeitam-se a uma regulação estrita e ao permanente

controle estatal, de modo a garantir-se a qualidade do produto consumido e a eficácia do tra-

tamento médico, e,  especialmente, evitar-se o comércio ilícito da substância e o desvirtua-

mento  de  sua  utilização,  nos  moldes  delineados  pelos  documentos  internacionais

supramencionados.

A atual lei antidrogas brasileira trilhou semelhante caminho, excetuando de suas

proibições o plantio, cultura e colheita de vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzi-

das drogas, quando destinados a finalidades medicinais ou científicas, mas condicionando a

realização  dessas  condutas  à  autorização  e  fiscalização  estatais  (art.  2º  da  Lei  nº

11.343/2006).

Referida previsão legal, além de coadunar-se com o tratamento dado à matéria

por outros países que já regulamentaram a produção da Cannabis para uso terapêutico, obe-

20 Escritório de Cannabis Medicinal, em tradução livre.
21 Informações disponíveis em: <https://www.cannabisbureau.nl/>, acesso em 10.12.2018.
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dece aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da prevenção e com-

bate ao abuso no consumo de drogas e ao tráfico ilícito dessas substâncias. 

II.4. Legislação sobre a   Cannabis   no Brasil. Regulamentação do plantio e uso  

terapêutico da planta: competência da Anvisa. Inexistência de inércia estatal. Insufici-

ência, todavia, das medidas já adotadas para a garantia de adequado acesso à   Cannabis  

com finalidade medicinal. Prazo para regulamentação do plantio da espécie vegetal. 

 Embora não se vislumbre, consoante exposto nos tópicos precedentes, vício de

inconstitucionalidade  – tampouco  de  inconvencionalidade  –  na  subsunção  da  conduta  de

plantar Cannabis para uso terapêutico, sem autorização da União, aos comandos proibitivos

da Lei nº 11.343/2006, cumpre, ainda, examinar um segundo aspecto suscitado pelo autor da

ação em sua fundamentação, relativo à alegada mora da União e da Anvisa na regulamenta-

ção do plantio de  Cannabis para fins medicinais,  que embasa pedido de determinação de

prazo para a edição desta regulamentação.

Entende-se, no ponto, que assiste razão ao requerente.

Para justificar o que se afirma, faz-se necessário, em primeiro lugar, analisar a re-

gulamentação atualmente existente sobre o uso da Cannabis no Brasil, sobretudo no que se

refere à utilização terapêutica da planta.

Iniciando-se o exame pela Lei nº 11.343/2006, que rege as políticas públicas so-

bre drogas no país, verifica-se que se trata de lei penal em branco, na medida em que remete

a definição do termo “droga”  a outra lei ou a listas atualizadas periodicamente pelo Poder

Executivo da União (art. 1º, parágrafo único).

A norma que hoje complementa a Lei nº 11.343/2006, definindo o que é conside-

rado “droga”, é a Portaria nº 344/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias

e medicamentos sujeitos a controle especial, editado pela Secretaria de Vigilância Sanitária

do Ministério da Saúde, órgão que, ainda em 1998, foi extinto e teve as suas atribuições

transferidas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na forma prevista pelo

art. 30 da Lei nº 9.782/1998.
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No art. 61 da Portaria em questão, atualizada por sucessivas resoluções da Direto-

ria Colegiada da Anvisa, há vedação expressa à prescrição e à manipulação de medicamentos

à base de plantas ou substâncias proscritas:

Art. 61 As plantas da lista "E" (plantas que podem originar substâncias entorpecentes
e/ou psicotrópicas) e as substâncias da lista "F" (substâncias de uso proscrito no Brasil),
deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, não poderão ser objeto de prescrição
e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos. (Redação dada pela Resolu-
ção – RDC nº 66, de 18 de março de 2016)

A Resolução nº 66/2016, da Diretoria Colegiada da Anvisa, acrescentou os § 1º e

§ 2º ao referido dispositivo normativo, nos seguintes termos:

§1º Excetuam-se do disposto no caput:

I - a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa que contenham em sua composi-
ção a planta Cannabis sp., suas partes ou substâncias obtidas a partir dela, incluindo o te-
trahidrocannabinol (THC). (Redação dada pela Resolução – RDC nº 66, de 18 de março
de 2016)

II - a prescrição de produtos que possuam as substâncias canabidiol e/ou tetrahidrocanna-
binol (THC), a serem importados em caráter de excepcionalidade por pessoa física, para
uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. (Redação dada pela
Resolução – RDC nº 66, de 18 de março de 2016)

§2º Para a importação prevista no inciso II do parágrafo anterior se aplicam os mesmos
requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 6 de
maio de 2015. (Redação dada pela Resolução – RDC nº 66, de 18 de março de 2016)

A Portaria também traz listas contendo nomes de medicamentos e substâncias su-

jeitos a controle especial, isto é, que devem ser prescritos mediante apresentação e retenção

de receita médica, em conformidade com a previsão normativa.

A “Lista-E” corresponde à Lista de Plantas que Podem Originar Substâncias En-

torpecentes e/ou Psicotrópicas  e traz,  como primeira  planta,  a “Cannabis sativa L.”.  Nos

adendos à lista, consta o seguinte:

ADENDO:

1) ficam proibidas a importação, a exportação, o comércio, a manipulação e o uso das
plantas enumeradas acima.

2) ficam também sob controle, todas as substâncias obtidas a partir das plantas elencadas
acima, bem como os sais, isômeros, ésteres e éteres destas substâncias.

[...]
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5) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está relaci -
onada na lista “C1” deste regulamento.

[...]

7) fica permitida, excepcionalmente, a importação de produtos que possuam as substân-
cias  canabidiol  e/ou  tetrahidrocannabinol  (THC),  quando realizada  por  pessoa  física,
para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, aplicando-se os
mesmos requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de
6 de maio de 2015.

8) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na An-
visa que possuam em sua formulação derivados de Cannabis sativa, em concentração de
no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol por
mililitro, desde que sejam atendidas as exigências desta Resolução. 

9) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros das substâncias obtidas a
partir das plantas elencadas acima não listados nominalmente e que sejam componentes
de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

A “Lista-F”, por sua vez, corresponde à “Lista das Substâncias de Uso Proscrito

no Brasil”, sendo que a “Lista F2” trata das “Substâncias Psicotrópicas” e traz, sob o nº 124,

o tetrahidrocannabinol ou THC, derivado da Cannabis sativa. Nos adendos a esta última lista,

com as alterações promovidas pela Anvisa, consta que:

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. sempre que seja possível a sua existência, todos os sais e isômeros das substâncias
desta Lista. 

1.2. os seguintes isômeros e suas variantes estereoquímicas da substância TETRAHI-
DROCANNABINOL:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

6a,7,8,9-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahidro-6,6-dimetil-9-metileno-3-pentil-6H-
dibenzo[b,d]pirano-1-ol

[...]

3) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está relaci -
onada na Lista “C1” deste Regulamento.

[...]

6) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na An-
visa que possuam em sua formulação a substância tetrahidrocannabinol (THC), desde
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que sejam atendidas as exigências a serem regulamentadas previamente à concessão do
registro. 

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros das substâncias classifi-
cadas no item “b” ou no item “c”, desde que esses isômeros não se enquadrem em ne-
nhuma das  classes  estruturais  descritas  nos  referidos  itens  e nem sejam isômeros de
substâncias descritas nominalmente no item “a” desta Lista.

8) excetuam-se dos controles referentes aos itens “b” e “c” quaisquer substâncias que es-
tejam descritas nominalmente nas listas deste Regulamento.

[...]

14) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste Regulamento.

15) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista as substâncias componentes de me-
dicamentos registrados na Anvisa que se enquadrem no item “b” ou no item “c”, bem
como os medicamentos que as contenham.

[…]

17) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominal-
mente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os
medicamentos que os contenham.

A Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 17, de 06 de maio de 2015, menci-

onada pela Portaria SVS nº 344/1998, define os critérios e procedimentos para a importação

por pessoa física, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em asso-

ciação com outros canabinoides, para uso próprio em tratamento de saúde, mediante prescri-

ção de profissional legalmente habilitado.

A seu turno, a RDC nº 66, de 18 de março de 2016, passou a permitir a prescrição

de medicamentos “que contenham em sua composição a planta Cannabis sp., suas partes ou

substâncias obtidas a partir dela, incluindo o tetrahidrocannabinol (THC)”, bem assim a pres-

crição de produtos “que possuam as substâncias canabinol e/ou tetrahidrocannabinol (THC),

a serem importados em caráter de excepcionalidade por pessoa física, para uso próprio, para

tratamento de saúde, mediante prescrição médica”, embora o THC ainda seja  considerada

substância de uso proscrito no Brasil, constante da Lista F2 da Portaria SVS nº 344/1998.

A RDC nº 128, de 02 de dezembro de 2016, atualizou a citada RDC nº 17/2015

para incluir produtos à base de Cannabidiol em associação com outros canabinóides, dentre

eles o THC. Na mesma data, foi editada a RDC nº 130, que atualizou as listas de substâncias

entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria  SVS nº

344/1998. A partir de então, consoante registrado pelo Advogado-Geral da União em suas in-

formações, “os medicamentos registrados na Anvisa que contenham derivados de Cannabis
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sativa, em concentração de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e

30 mg de Canabidiol por mililitro, passaram a se sujeitar aos controles referentes à lista 'A3'

(substâncias psicotrópicas), e não aos concernentes à lista 'E' (plantas proscritas que podem

originar  substâncias  entorpecentes  e/ou  psicotrópicas)”.  Ainda  segundo as  disposições  da

RDC nº 130/2016, a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa à base de derivados

de Cannabis sativa deve observar as seguintes disposições:

Art. 2° Fica permitida a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa à base de de-
rivados de Cannabis sativa, exclusivamente por médicos, destinados, portanto, ao uso hu-
mano.

§ 1º A dispensação de medicamentos de que trata o caput ficará sujeita a prescrição mé-
dica por meio de Notificação de Receita A prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98 e de
Termo de Consentimento Informado ao Paciente.

§ 2º O modelo do Termo de Consentimento Informado ao Paciente deverá ser apresen-
tado pela empresa no plano de minimização de riscos a constar no processo de registro
do medicamento a ser avaliado e aprovado pela Anvisa.

Art. 3° Todas os estabelecimentos abrangidos pela Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC nº 22/2014 que realizarem a dispensação de medicamentos registrados na Anvisa à
base de derivados de Cannabis sativa devem, obrigatoriamente, utilizar o Sistema Nacio-
nal de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC.

Art. 4° Todos os estabelecimentos que exercerem quaisquer atividades com medicamen-
tos à base de derivados de Cannabis sativa registrados na Anvisa devem cumprir todos os
requisitos aplicáveis constantes na Portaria SVS/MS nº 344/98 e em suas atualizações.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput deverão ainda realizar o con-
trole e manter registros de toda a cadeia de distribuição, devendo proporcionar informa-
ções claras, rápidas e de fácil acesso à autoridade sanitária, quando solicitadas.

A Anvisa acrescentou, em sua manifestação nestes autos, ter aprovado, recente-

mente, o registro do medicamento Mevatyl®, à base de THC e Canabidio1, indicado para o

tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose múltilpla,

sendo garantida a possibilidade de utilização medicinal, ainda que a planta e suas substâncias

permaneçam classificadas como proscritas.

Ademais, foi também editada a RDC nº 156, de 05 de maio de 2017, que alterou

as Denominações Comuns Brasileiras (DCB), na lista completa das DCB da Anvisa, para in-

cluir a Cannabis sativa L. dentre as plantas medicinais.

É válido mencionar, finalmente, que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado

aprovou, em 28 de novembro de 2018, o Projeto de Lei nº 514/2017, que altera o art. 28 da

Lei nº 11.343/2006, para descriminalizar o semeio, cultivo e colheita de Cannabis sativa para
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uso pessoal terapêutico pessoal. O projeto, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e

Legislação Participativa do Senado (CDH), possibilita a importação da semente e o plantio

apenas da quantidade necessária para o tratamento prescrito pelo médico, em local e prazo

pré-determinados. A proposição legislativa encontra-se, no momento, sob apreciação da Co-

missão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal22.

O exame do conteúdo dos atos normativos acima citados, e das revisões neles re-

alizadas pela Anvisa nos últimos anos, embora permita afastar a tese de inércia do Estado

brasileiro na adoção de medidas tendentes a  viabilizar o acesso  à  Cannabis sativa e seus

componentes para fins medicinais, também conduz à conclusão de que a regulamentação hoje

existente  sobre a matéria mostra-se ineficaz para garantir que esse acesso ocorra de forma

plena e efetiva.

O mecanismo contemplado pelos regulamentos sanitários restringe-se, na prática,

conforme disposto na RDC nº 17/2015, à possibilidade de importação, por pessoa física, para

uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de

saúde, de produto industrializado tecnicamente elaborado, constante do Anexo I da referida

resolução, que possua em sua formulação o Canabidiol em associação com outros canabinoi-

des, dentre eles o THC, e desde que: (i) seja constituído de derivado vegetal; (ii) seja produ-

zido  e  distribuído  por  estabelecimentos  devidamente  regularizados  pelas  autoridades

competentes em seus países de origem para as atividades de produção, distribuição ou comer-

cialização; e (iii) contenha certificado de análise, com especificação e teor de Canabidiol e

THC, que atenda às respectivas exigências regulatórias das autoridades competentes em seus

países de origem. A resolução também determina, em seu art. 4º, que somente será permitida

a importação de produtos à base de Canabidiol quando a concentração máxima de THC for

de conhecimento da Anvisa.

Ocorre que esse procedimento de importação, consoante largamente exposto na

petição inicial desta ação, revela-se extremamente dispendioso e burocrático, o que acaba por

limitar o acesso à Cannabis medicinal aos pacientes que se encontram em situação financeira

mais vantajosa,  afastando de grande parte da população brasileira  a possibilidade de trata-

mento médico com produtos e medicamentos à base de canabinoides23.

22 Íntegra  do  PL  nº  514/2017  disponível  em:
<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132047>, acesso em 12.12.2018.

23 Os  cababinoides  são  compostos  encontrados  nas  variedades  da  planta  Cannabis,  sendo  o
tetrahidrocannabinol  (THC)  e  o  canabidiol  (CBD),  em regra,  os  mais  abundantes  e  também  os  mais
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Note-se que, apesar de a Anvisa ter autorizado a comercialização de medicamen-

tos que contenham THC no Brasil, a planta in natura continua proscrita, além de gerar inse-

gurança  aos  profissionais  de  saúde  a  prescrição  de  produtos  e  medicamentos à  base  de

canabinoides,  tendo em vista que o THC não figura nas listas A1 e A2 da Portaria SVS nº

348/1999, definidoras dos entorpecentes de uso permitido no Brasil.

Esse quadro gera dificuldades e entraves muitas vezes intransponíveis para a ob-

tenção de canabinoides por pacientes brasileiros, o que já foi objeto de diversas reportagens

jornalísticas  veiculadas  em âmbito  nacional  e  tem provocado  o  contínuo  ajuizamento  de

ações individuais em face da União e da Anvisa.

Atento a essa realidade, o Ministério Público Federal, em 2014, ajuizou ação civil

pública perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, com o objetivo de possibilitar o amplo

acesso dos pacientes brasileiros ao uso da Cannabis para fins medicinais. 

Formulou-se, na referida ação, pedido de condenação da União e da Anvisa em

diversas obrigações de fazer, que incluíram: (i) adequação da Portaria SVS nº 344/1998, para

permitir o uso, posse, plantio, cultura, colheita, exploração, manipulação, fabricação, distri-

buição, comercialização, importação, exportação e prescrição, exclusivamente para fins mé-

dicos e científicos, da  Cannabis sativa L. e de quaisquer outras espécies ou variedades de

Cannabis, bem como dos produtos obtidos a partir destas plantas; (ii) permissão provisória

para a importação de produtos ou medicamentos à base de  Cannabis, e de  sementes para

plantio com vistas ao uso medicinal  próprio, mediante apresentação de termo de esclareci-

mento e responsabilidade pelo paciente e seu representante legal,  nos termos da Portaria nº

492/2010 do Ministério da Saúde, bem como de prescrição médica, até que sobrevenha regu-

lamentação específica sobre o tema; (iii) deflagração de estudos técnicos para avaliação de

segurança e eficácia dos medicamentos e suplementos já existentes no mercado internacional

à base de canabinoides; (iv) deflagração de estudos técnicos para avaliação de segurança, efi-

cácia e qualidade do uso medicinal da  Cannabis in natura; (v) criação de órgão, departa-

mento ou agência para a Cannabis medicinal, no âmbito do Ministério da Saúde, da própria

Anvisa  ou deles  independente,  responsável,  dentre  outras  coisas,  por  aprovar  e  controlar

plantações de Cannabis para fins de pesquisa científica e de produção e comercialização de

medicamentos, fitoterápicos e suplementos alimentares; e (vi) instauração de processo admi-

nistrativo para revisão de protocolos clínicos e/ou de diretrizes terapêuticas de diversas enfer-

conhecidos no que se refere ao uso medicinal.
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midades, a fim de contemplar os possíveis efeitos benéficos dos medicamentos à base canabi-

noides já existentes no mercado, além dos possíveis efeitos benéficos dos usos medicinais da

planta in natura.

A sentença proferida  na demanda julgou parcialmente procedente o pedido,  tão

somente para determinar às rés que assegurem:

i) a inserção de um adendo à lista F2, que permita exclusivamente o uso   medicinal   re-
gistrado  do  THC (TETRAHIDROCANNABINOL),  de  forma  supervisionada, permi-
tindo-se o acesso da substância aos pacientes indicados;

ii) a adequação do art. 61 da Portaria nº 344/98 da ANVISA e a inserção de “ADENDO”
ao final da lista E (plantas que podem gerar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas)
da mesma Portaria, para permitir a importação, exclusivamente para fins medicinais, de
medicamentos e produtos que possuam como princípios ativos os componentes THC
(TETRAHIDROCANNABINOL) e CDB (CANNABIDIOL), mediante apresentação de
prescrição médica e assinatura de termo de esclarecimento e responsabilidade pelo paci-
ente ou seu representante legal;

iii) a permissão à prescrição médica dos produtos acima referidos e também a pesquisa
científica da Cannabis sativa L. e de quaisquer outras espécies ou variedades de canna-
bis, bem como dos produtos obtidos a partir destas plantas, desde que haja prévia notifi-
cação à ANVISA e ao Ministério da Saúde, devendo haver fiscalização efetiva das rés
quanto a tais pesquisas.24

(grifos no original)

A Procuradoria da República no Distrito Federal interpôs apelação contra esse

julgado, ainda pendente de julgamento, por entender que as medidas determinadas pelo ma-

gistrado são insuficientes para resguardar, de maneira efetiva, o atendimento de grande par-

cela da população brasileira que pretende utilizar a Cannabis com finalidade medicinal.

O cenário ora descrito evidencia que a ausência de regulamentação do plantio,

cultura e colheita da Cannabis para fins medicinais ou científicos, na forma prevista pelo art.

2º da Lei nº 11.343/2006, tem dificultado ou mesmo – no mais das vezes – inviabilizado a

utilização terapêutica da planta e de seus derivados no Brasil.

No ponto, vale frisar que, a despeito de inexistir consenso científico  acerca dos

efeitos do consumo de Cannabis sobre a saúde humana, tanto no que diz respeito ao potencial

terapêutico da espécie vegetal, quanto em relação aos seus efeitos adversos ou tóxicos, são

numerosas as notícias de estudos, mencionados detalhadamente pelo autor da presente ação,

que afirmam o potencial da planta (ou de seus extratos) para curar diversas enfermidades ou

24 Íntegra da sentença disponível em: <https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php>, acesso
em 12/12/2018.
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controlar/amenizar seus sintomas e sua progressão, a exemplo de dores crônicas ou neuropá-

ticas, esclerose múltipla e espasticidade, epilepsia refratária e efeitos colaterais de medica-

mentos para tratamento de AIDS ou câncer.

Nessa linha, o potencial terapêutico da Cannabis já é reconhecido e explorado em

diversos países, alguns dos quais foram acima mencionados, os quais possuem ampla regula-

mentação sobre o cultivo e consumo medicinal da planta, e comercializam diversos medica-

mentos  produzidos  a  partir  de  seus  derivados,  como  o  Satyvex (Mevatyl no  Brasil)25,  o

Marinol (Dronabinol)26 e o Cesamet (Nabilona)27.

Com base nesses elementos, pode-se afirmar que a impossibilidade de cultivo da

Cannabis para fins medicinais no Brasil, em razão da ausência de regulamentação da matéria,

acaba por gerar efetivo impacto não só sobre a produção científica brasileira relacionada ao

tema, mas também, e acima de tudo, sobre a saúde de diversos pacientes que possuem indica-

ção médica para tratamento com produtos e medicamentos feitos à base de canabinoides, por-

quanto torna extremamente difícil a obtenção dessas substâncias, cuja utilização somente se

faz possível mediante importação, a partir de moroso procedimento burocrático junto à An-

visa, na forma acima delineada.

Tal constatação, quando confrontada com o mandamento insculpido no art. 196

da Constituição Federal, que impõe ao Estado brasileiro o dever de efetivar as prestações ne-

cessárias à garantia da saúde da população, por meio de ações voltadas à sua promoção, pro-

teção  e  recuperação,  revela  quadro  de  omissão  inconstitucional do  Poder  Público  na

implementação das condições necessárias ao adequado acesso dos brasileiros à utilização me-

dicinal da Cannabis.

De modo mais específico, tal omissão manifesta-se na ausência de regulamenta-

ção da previsão legal (art. 2º da Lei Antidrogas) que atribui à União a competência para auto-

rizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais dos quais possam ser extraídas ou produzidas

drogas – aqui incluída a  Cannabis –, mesmo após transcorridos mais de doze anos desde a

25 Extrato natural de  Cannabis em spray, com altas concentrações de THC e CDB (45% de cada), para uso
oral e nasal, produzido pela GW Pharmaceuticals, com indicação para o tratamento de esclerose múltipla.

26 Remédio  em  cápsulas  com  THC  sintético,  fabricado  pela  Unimed  Pharmaceuticals,  e  indicado  para
pacientes em tratamento quimioterápico e para aqueles que sofrem de anorexia em razão do HIV.

27 Remédio  em  cápsulas  com  nabilona,  molécula  sintética  similar  ao  THC,  fabricado  por  Valeant
Pharmaceuticals International, e indicado para tratamento de náusea e vômito em pacientes submetidos à
quimioterapia.

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.708/DF 38



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

edição da Lei nº 11.343/2006, e não obstante já tenham a União e a Anvisa sido demandadas

pelo Ministério Público Federal, em 2014, relativamente à matéria em questão.

Conforme já se explanou em tópico precedente deste parecer, o regramento esta-

belecido no art. 2º da Lei nº 11.343/2006 busca conciliar e equilibrar as exigências feitas ao

Estado brasileiro, pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais sobre drogas rati-

ficados pelo Brasil, no tocante à proteção da saúde, que deve ser igualmente assegurada em

suas dimensões coletiva e individual.

Desse modo, se o Estado proíbe o cultivo de vegetais que possam originar drogas,

com o fito de tutelar a saúde pública, mas deixa de prover, por outro lado, a obtenção de tais

vegetais e seus extratos pelas pessoas que deles necessitam para tratamento médico, confi-

gura-se a ofensa à Constituição Federal, na medida em que se descumpre o dever de proteção

da saúde enquanto direito individual garantido à generalidade das pessoas. 

Sobre a violação do art. 196 da Lei Fundamental, decorrente de comportamento

omissivo do Poder Público, assim já se pronunciou essa Suprema Corte:

PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEI-
ROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICA-
MENTOS  -  DEVER  CONSTITUCIONAL DO  PODER  PÚBLICO  (CF,  ARTS.  5º,
CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O
DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDIS-
SOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica  indisponível  assegurada à  generalidade das  pessoas  pela  própria
Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado,
por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem in-
cumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a ga-
rantir,  aos  cidadãos,  inclusive àqueles  portadores  do vírus  HIV,  o acesso universal  e
igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conse-
qüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTER-
PRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da re-
gra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políti -
cos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -
não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de
maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsá-
vel de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Es-
tado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES.
- O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de
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medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196)
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à
vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não
ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do  STF.
(RE 271286  AgR,  Relator:  Min.  CELSO DE MELLO,  Segunda  Turma,  julgado  em
12/09/2000, DJ de 24/11/2000) 

Ainda sobre o tema da violação negativa do estatuto constitucional, motivada por

inércia governamental, o Supremo Tribunal Federal adverte que:

DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS
INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante
inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um compor-
tamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que

dispõe a Constituição, ofendendo-lhe,  assim, os preceitos e os princípios que nela se
acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere’ (atuação positiva),
gera a inconstitucionalidade por ação.

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos
da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em
consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs,

incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praes-
tare’,  resultará a inconstitucionalidade por omissão,  que pode ser total,  quando é ne-
nhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada

pelo Poder Público.

- A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a impo-
sição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da
maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também

desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também im-
pede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e
princípios da Lei Fundamental. 

(RTJ 185/794-796, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Da jurisprudência firmada por essa Corte, extrai-se que o Estado tem não apenas

a obrigação de criar normas capazes de proteger o direito  à saúde da população, incum-

bindo-lhe, também, implementar as condições necessárias à realização concreta dessas nor-

mas, de modo a permitir o pleno exercício desse direito fundamental a todas os brasileiros.

O art. 103, § 2º, da Constituição da República, por seu turno, contempla a possi-

bilidade de controle abstrato da inconstitucionalidade morosa dos órgãos competentes para a

concretização da norma constitucional, estabelecendo que se dê ciência ao Poder competente
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para a adoção das providências necessárias ou, em se tratando de órgão administrativo, deter-

mine-se que empreenda as medidas reclamadas no prazo de trinta dias.

Desse modo, considera-se viável o acolhimento do pedido formulado na inicial

desta ação direta, no sentido de que seja fixado prazo à União e à Anvisa para a regulamenta-

ção do plantio da Cannabis para fins medicinais, na forma determinada pelo art. 2º, parágrafo

único, da Lei nº 11.343/2006.

No ponto, cabe esclarecer que, conquanto a omissão de providências de índole

administrativa não se afigure adequada, em princípio, para afetar, primariamente, a efetivi-

dade de uma norma constitucional, não há dúvida de que o constituinte também contemplou

eventual omissão de autoridades administrativas como objeto de controle concentrado de in-

constitucionalidade. Segundo a lição doutrinária:

É possível que a omissão de ato ou providência administrativa mais relevante, nesse âm-
bito, se refira ao exercício do poder regulamentar. Não raras vezes fixa a lei prazo para a
edição de ato regulamentar, fixando uma conditio para a sua execução. Nesse caso, cum-
pre ao Executivo diligenciar a regulamentação no prazo estabelecido ou, se julgá-lo exí-
guo, postular na Justiça contra a violação do seu direito-função. A sua omissão não tem o
condão de paralisar a eficácia do comando legal, devendo ser entendido que, decorrido o
lapso de tempo estabelecido pelo legislador para a regulamentação da lei, esta será eficaz
em tudo que não depender do regulamento.

Todavia, a omissão do regulamento pode assumir relevância para o controle abstrato da
omissão inconstitucional, se, no caso dos chamados regulamentos autorizados, a lei não
contiver os elementos mínimos que assegurem a sua plena aplicabilidade. Nessas hipóte-
ses, a ação direta terá por objeto a omissão do poder regulamentar.28

No caso em exame, embora a Lei nº 11.343/2006 não haja estipulado prazo para a

edição de regulamento relativo ao plantio da  Cannabis para fins medicinais, observa-se o

transcurso de mais de doze anos desde a entrada em vigor do citado diploma legal, sem que,

até o momento, tal regulamento tenha sido produzido, o que, mesmo diante da notória com-

plexidade envolvida na matéria, demonstra a falta de razoabilidade da delonga manifestada

pelo Poder Público no desempenho da função regulamentar.

A Anvisa informou, nestes autos, já ter instituído Grupo de Trabalho, por meio da

Portaria nº 415/Anvisa, de 13 de março de 2017, com vistas à elaboração de estrutura regula-

tória para a o cultivo de plantas sujeitas a controle especial, com finalidade medicinal ou de

pesquisa, sem apresentar, no entanto, qualquer cronograma ou planejamento que permita vis-

28 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. rev.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.307.
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lumbrar, concretamente, perspectiva de término das ações conducentes à produção da referida

regulamentação.

Considera-se necessária a intervenção do Poder Judiciário, assim, para fazer ces-

sar a omissão estatal de providência indispensável a tornar efetiva a norma constitucional ins-

culpida no art. 196 da Constituição Federal, no que se refere aos pacientes cuja utilização

medicinal dos produtos à base de Cannabis, ou mesmo da planta in natura, revele-se como

condição essencial, de acordo com criteriosa avaliação médica, para a garantia de sua saúde e

bem-estar.

II. 5 – Considerações finais.

Tradicionalmente, a discussão de qualquer tema que envolva a Cannabis (popu-

larmente, maconha), não somente no Brasil, mas em grande parte do mundo ocidental, gera

grandes embates e acirrada polêmica, o que se justifica pelos variados aspectos, além daque-

les de ordem estritamente jurídica, a serem considerados para a tomada de decisão relativa ao

consumo da planta, nos âmbitos técnico, científico, sanitário, social e cultural, dentre outros.

Na presente ação, examina-se tópico específico dentro do panorama mais amplo

do debate sobre o uso da Cannabis no Brasil, qual seja, a utilização da planta e seus deriva-

dos com finalidade terapêutica, e os mecanismos adotados pelo Estado brasileiro para viabili-

zar  que  os  pacientes  com indicação  médica  para  essa  forma  de  consumo  da  substância

tenham efetivo acesso a tal modalidade de tratamento de sua saúde.

Não está sob análise, portanto, a controvérsia relativa à liberação total da

planta ou seu uso recreativo29, cingido-se o questionamento constitucional feito nestes

autos  ao enquadramento do  plantio da  Cannabis para uso medicinal nos tipos penais

insculpidos na Lei nº 11.343/2006, bem como à omissão do Poder Público na regulamen-

tação do disposto no art. 2º do referido dispositivo legal, que defere à União competên-

cia para autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais dos quais possam ser

29 Como antes mencionado, a temática  referente à constitucionalidade  da criminalização do porte de drogas
para consumo  próprio encontra-se sob  exame dessa Suprema Corte no julgamento do RE nº 635.659/SP,
com repercussão geral reconhecida, já havendo três votos no sentido da inconstitucionalidade do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006.  Acrescente-se que os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso restringiram a
análise à hipótese do porte de maconha, ao passo que o Ministro Gilmar Mendes ampliou o debate para a
descriminalização do porte para uso pessoal de qualquer tipo de droga.

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.708/DF 42



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

extraídas ou produzidas drogas, no caso de estarem tais atividades vinculadas a finali-

dades medicinais ou científicas.

Quanto ao primeiro questionamento, afirmou-se inexistir, em princípio, incompa-

tibilidade da previsão legal de mecanismos de controle e fiscalização do acesso da população

a substâncias que possam causar riscos à saúde pública, com a  proteção constitucional da in-

timidade e da liberdade individual, tendo em vista que tais valores – como, ademais, todos os

outros direitos fundamentais – não são absolutos, coexistindo e necessitando harmonizar-se

com outros direitos e liberdades igualmente essenciais para a promoção da dignidade hu-

mana, o que implica, em diversas situações, a imposição de limites ao exercício desses direi-

tos, a fim de que outros valores e interesses de mesma hierarquia normativa possam receber

adequada proteção jurídica.

Recordou-se que, em situações de aparente conflito entre direitos fundamentais, a

análise da legitimidade constitucional da limitação estatal eventualmente imposta a quaisquer

desses direitos deve levar em consideração o respeito ao princípio da proporcionalidade e a

preservação do núcleo essencial dos direitos humanos.

Aplicando essa lição ao caso delineado nos autos,  apontou-se que as restrições

impostas à autonomia individual pela Lei nº 11.343/2006, em especial pelo seu art. 2º, estabe-

lecem relação proporcional de equilíbrio entre os valores constitucionais contrapostos, na me-

dida em que buscam conciliar a proteção do direito à saúde em sua dimensão coletiva com a

tutela do mesmo direito em seu viés individual, vedando, por um lado, o cultivo de vegetais

que possam originar a produção de drogas, mas conferindo à União, em contrapartida, com-

petência para autorizar essa atividade quando a finalidade a ser alcançada for medicinal ou ci-

entífica.

Reputou-se, assim, inexistir abusividade inconstitucional na previsão legal de in-

gerência estatal sobre a prática do cultivo e uso da Cannabis com fins medicinais, tampouco

na subsunção dessas condutas, quando realizadas sem a autorização do Poder competente,

aos tipos penais definidos na Lei nº 11.343/2006, ante o dever estatal de reduzir o risco de

doenças e outros agravos à saúde da população, imposto pelo art. 196 da Constituição

Federal.

Mencionou-se, ademais, a compatibilidade do regramento estabelecido pela Lei

Antidrogas brasileira com os compromissos internacionais assumidos pela República Federa-
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tiva do Brasil no âmbito da prevenção e combate ao abuso de drogas e ao tráfico ilícito des-

sas substâncias.

Não obstante essas conclusões, assentou-se que o mecanismo hoje contemplado

pela legislação infraconstitucional brasileira para viabilizar o acesso de pacientes ao uso me-

dicinal da Cannabis, restrito à importação de produtos e medicamentos feitos a partir de deri-

vados da planta, mostra-se insuficiente para garantir  a efetiva utilização terapêutica dessa

substância pela população, uma vez que apresenta diversos entraves de ordem financeira e

burocrática.

Diante dessa circunstância, sustentou-se que a omissão do Poder Público na regu-

lamentação do plantio da Cannabis para fins medicinais afronta, de fato, a proteção constitu-

cional conferida ao direito à saúde (art. 196), porquanto inviabiliza a adoção de procedimento

tendente a facilitar a obtenção da planta ou de seus compostos por diversas pessoas que dela

necessitam para uso terapêutico, conforme indicação médica.

Caracterizada a omissão inconstitucional do Poder Público no exercício de

seu poder regulamentar, considerou-se viável o acolhimento de parcela do pedido veicu-

lado na petição inicial desta ação, a fim de que seja determinado prazo razoável à União

e à Anvisa para a regulamentação do plantio da Cannabis destinado ao atendimento de

finalidade medicinal, na forma prevista pelo art. 2º da Lei nº 11.343/2006.

Para encerrar a presente explanação, cabe registrar o entendimento de que não

cabe ao Poder Judiciário substituir a União ou a Anvisa na realização de exames de cunho es-

tritamente técnico, concedendo, pela via do controle concentrado de constitucionalidade, au-

torização geral e irrestrita para o cultivo e utilização de espécie vegetal cujo amplo consumo

é considerado, pelos órgãos competentes para tal análise, potencialmente lesivo à saúde pú-

blica.

Embora a comunidade científica mundial venha divulgando resultados positivos

obtidos a partir do uso medicinal da Cannabis, diversos outros estudos apontam para a neces-

sidade de aprofundamento das pesquisas, a fim de delimitar-se, com alto grau de certeza, a

segurança e eficácia dos canabinoides para o tratamento de diversas enfermidades, bem como

os eventuais efeitos adversos daí advindos para a saúde humana.

Não há justificativa plausível,  portanto,  para que a a  utilização terapêutica da

Cannabis escape ao rigoroso crivo técnico aplicado, hoje, a todos os medicamentos e fitoterá-
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picos que são colocados à venda no Brasil, de modo a garantir-se o preenchimento dos requi-

sitos mínimos de segurança para o consumo dessas substâncias pela população.

Por outro lado, a necessidade de criteriosa análise técnica dos riscos e benefícios

do uso da Cannabis  para tratamento de saúde não pode servir de amparo para que o Poder

Público postergue, de forma indefinida, o exercício de sua competência regulatória na ma-

téria,  inviabilizando que inúmeros pacientes, cuja necessidade de uso terapêutico da planta

e/ou de seus derivados já se encontra atestada por relatórios médicos, tenham acesso a subs-

tâncias aptas a restabelecer ou melhorar sua saúde e qualidade de vida.

Nesse sentido, uma vez evidenciada a mora das autoridades competentes no de-

sempenho de sua função regulamentar – aqui relativa à específica questão do plantio da Can-

nabis para fins medicinais –, com reflexos sobre o dever constitucional de proteção da saúde

atribuído ao Estado, entende-se viável a intervenção jurisdicional tendente a fazer cessar o es-

tado de omissão inconstitucional.

III

Diante do exposto, a Procuradora-Geral da República  manifesta-se pela  parcial

procedência da ação, a fim de que seja determinado prazo à União e à Anvisa para que, no

âmbito de suas respectivas competências, editem regulamentação sobre o plantio da Canna-

bis com finalidade medicinal.

Brasília,  06/09/19.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

KCOS
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