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RESUMO: O presente artigo tem o propósito de analisar a recente utilização da 

medicina canábica e as medidas judiciais cabíveis, em face da dificuldade de acesso 
aos medicamentos, no Brasil. Nesse sentido, serão pontuadas as regulamentações 
e legislações pertinentes, abordando o Habeas Corpus como medida judicial cabível 
para garantia do acesso digno à saúde e aos tratamentos pelos pacientes. Por fim, 
serão tratados, de forma objetiva, os fundamentos e requisitos necessários para a 
impetração do referido remédio constitucional nos casos concretos. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the recent use of cannabis medicine and 
the appropriate legal measures, in view of the difficulty of access to medicines, in 
Brazil. In this sense, the pertinent regulations and legislation will be scored, 
addressing Habeas Corpus as a suitable judicial measure to guarantee dignified 
access to health and treatments by patients. Finally, the fundamentals and 
requirements necessary for the application of said constitutional remedy in specific 
cases will be treated objectively. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano está em constante contato com os mais diversos tipos de 

drogas desde o início de sua existência. Sejam elas sintéticas, como nos dias atuais, 

ou naturais, como na antiguidade, elas sempre estiveram presentes e, de alguma 

forma, relacionadas à humanidade.  
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Os primeiros usos da maconha ocorreram na Ásia, há mais de 10 mil 

anos, mais especificamente, na Índia e na China, onde sua fibra era utilizada para 

fazer cordas, papel e tecidos. Rapidamente, sua utilidade expandiu-se, chegando à 

fabricação de tintas, óleos, roupas e todo o tipo de material têxtil da Antiguidade. 

Concomitantemente, surgiram as utilizações religiosas e espirituais, em 

que a planta era utilizada como oferenda ou acesso a um estado meditativo, que 

permitisse a conexão com os seres divinos. O curandeirismo e o misticismo, 

praticados há milênios, incluíam a erva em seus rituais e acabaram sendo cruciais 

para o desenvolvimento de diversos outros potenciais da planta. 

Séculos após sua descoberta, a Cannabis continuava a ser largamente 

utilizada. Com sua incursão nos demais continentes, alguns séculos antes de Cristo, 

seu uso social, terapêutico e medicinal ganhava cada vez mais adeptos. Em épocas 

mais recentes, já na era moderna, artistas e intelectuais tornaram o consumo da 

erva um hábito relacionado a atividades criativas e irreverentes. Além disso, através 

dela, eram produzidos diversos remédios, para males como a tosse, insônia, febre e 

disenteria. 

Nos dias atuais, a maconha também passa a ser reconhecida, graças ao 

enorme potencial medicinal. Já vem sendo utilizada em vários tratamentos, 

principalmente, no alivio de dores, proporcionando maior qualidade de vida para 

pacientes acometidos por glaucoma, epilepsia, câncer, Alzheimer, entre outros. Os 

medicamentos produzidos a partir da erva, em sua grande maioria, têm, como 

princípio básico, a utilização de duas substâncias: o Canabidiol (CBD) e o 

Tetrahidrocanabidiol (THC). 

No entanto, o uso medicinal de componentes da erva encontra um grande 

entrave: sua proibição, que se deu a partir do século XX. As leis rígidas têm 

impedido que famílias e pacientes em estado grave, vítimas de doenças crônicas, 

tenham acesso aos medicamentos à base dos componentes da Cannabis, que se 

mostram cada vez mais eficazes e, em alguns casos, a única e última alternativa. 

A partir desse entendimento, surge a necessidade de uma análise a 

respeito da postura estatal em relação à maconha medicinal, frente à proibição. O 

objetivo deste trabalho é mostrar como os operadores do Direito têm desenvolvido 

diferentes estratégias jurídicas, frente à proibição, para proporcionar o acesso dos 
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pacientes aos medicamentos à base de Cannabis, mais especificamente, em 

relação ao uso do Habeas Corpus. 

 

1. A CANNABIS SATIVA 

 

Cannabis é um gênero de angiospermas e, originalmente, tem três 

variedades distintas: Cannabis sativa, Indica e Ruderalis (COSTA, GONTIÈS, 1997). 

Além dessas, existem milhares de outras variedades, todas obtidas por meio de 

manipulação de espécies, o que faz com que sejam classificadas apenas como 

Cannabis sativa. 

A Cannabis sativa é um arbusto que cresce livremente em várias partes 

do mundo, principalmente nas regiões tropicais e temperadas. É uma planta dioica, 

pois tem espécimes masculinas e femininas, e pertence à família Moraceae, da 

ordem das urticales e da família das canabináceas (COSTA, GONTIÈS, 1997). Em 

suas folhas, há algumas glândulas de resina que contêm quantidades consideráveis 

de compostos ativos, os chamados canabinoides. Cada um apresenta um efeito 

diferente, podendo, a depender da variedade da Cannabis, ocorrer em maior ou 

menor quantidade (RECKZIEGEL E SILVA, 2019). 

Também conhecida como cânhamo, é fonte de uma ótima fibra, utilizada 

em diversos tipos de produções. Tamanha é sua versatilidade que, há cerca de doze 

mil anos, já era utilizada para a produção de tecidos e cordas (BAESSO, 2013). Sua 

origem não é muito bem definida. Achados arqueológicos induzem que a planta 

pode ser nativa do continente africano, muito embora existam relatos de seu uso na 

Ásia, especificamente, na Índia e China. No Brasil, popularmente conhecida como 

maconha, ela também pode ser identificada através dos nomes marijuana, erva, 

ganja, haxixe, diamba e bangh (CEBRID, 2014). 

 

2. A MACONHA MEDICINAL 

 

Farmacologicamente, os dois principais constituintes da Cannabis Sativa 

são o Tetrahidrocanabinol (THC) e Canabidiol (CBD). No entanto, existem mais de 

quatrocentas substâncias químicas identificadas em sua composição (JESUS et al., 

2017). Essas substâncias, chamadas canabinoides, ao serem ativadas, são 
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responsáveis pela ligação aos receptores canabinoides já existentes ao longo de 

todo o corpo humano, ocasionando os diversos benefícios clínicos, no tratamento 

dos mais variados tipos de doença (CRIPPA, ZUARDI, HALLAK, 2010).  

O THC é o canabinoide mais comum da planta, que possui efeito 

psicoativo. É um componente lipossolúvel, ou seja, solúvel apenas em água, que, 

quando inalado, distribui-se por todos os tecidos do corpo, atingindo níveis de 

concentração sanguínea de 25 a 30%, proporcionando sensações de euforia, efeito 

sedativo, entre outros (COSTA, GONTIÈS, 1997). 

O CBD é o segundo canabinoide mais comum da planta e não possui 

qualquer feito psicoativo, sendo inibidor das principais propriedades do THC. Ele 

atua no sistema nervoso central e oferece enormes qualidades terapêuticas, como a 

propriedade de controlar a ansiedade, a taquicardia, fome e sedação, auxiliando 

também no tratamento de doenças como esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia 

e ansiedade (CRIPPA, ZUARDI, HALLAK, 2010). 

Ambos os componentes, se utilizados em conjunto, apresentam maior 

efetividade e efeitos terapêuticos do que quando aplicados separadamente 

(BURGIERMAN, 2014). 

Embora seja crescente o interesse medicinal da Cannabis, seus efeitos 

terapêuticos ainda carecem de mais estudos. No entanto, ela já é muito utilizada em 

várias situações, como na remissão de náuseas e vômitos causados por 

medicamentos utilizados em pacientes com câncer e Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS), e também para alguns casos de epilepsia, convulsões, esclerose 

múltipla e síndrome de Tourette. Nesse sentido, Stephanie D’Ornelas explica: 

 

A Cannabis não cura o câncer, mas alivia o sofrimento causado pela 
quimioterapia, diminuindo as crises de náusea e vômitos. Isso pode ser 
essencial no tratamento, já que muitos pacientes desistem dele por não 
aguentar as reações causadas no organismo. Em uma pesquisa feita em 
1991 pela Universidade Harvard (EUA), 70% dos médicos que tratam 
câncer afirmaram que recomendariam o uso de maconha se ela fosse 
legalizada nos EUA. Nesse mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) reconheceu a maconha como medicamento. A cura definitiva para a 
Aids ainda não foi encontrada. Mas os portadores da doença podem 
conseguir um efeito importante no corpo usando a erva natural: o aumento 
de apetite. Sim, isso que popularmente conhecemos como “larica”. 
Pacientes com Aids podem perder até quatro quilos por mês e morrer por 
desnutrição. Mas a maconha não é indispensável, já que existem outros 
medicamentos que produzem o mesmo efeito. (D’ORNELAS, 2012). 

 

Corroborando as afirmações, Fortuna, Tiyo e Freitas relatam: 

https://hypescience.com/author/stephanie/
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A eficácia do uso terapêutico da Cannabis Sativa está comprovada para 
reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia   contra   carcinomas.   
Pacientes com Síndrome   da imunodeficiência adquirida (AIDS) em último 
estágio, que apresentem diminuição de apetite, a droga estimula a fome e 
proporciona uma redução desses sintomas da doença.  Estudos 
comprovam a efetividade da droga em minimizar dores neuropáticas em 
várias doenças, como esclerose múltipla.  Os efeitos analgésicos da C. 
sativa podem, inclusive, substituir medicamentos como a morfina quando o 
paciente desenvolver intolerância ou resistência ao fármaco. Em caso de 
glaucoma (lesão do nervo óptico), a Cannabis pode diminuir a pressão 
intraocular, para pacientes com epilepsia apresenta efeitos 
anticonvulsivantes. (FORTUNA, TIYO, FREITAS, 2017, p. 145) 
 
  

Testes clínicos comprovaram que o THC auxilia no alívio de dores, 

inflamações, além de ser um ótimo relaxante muscular e antiespasmódico. Ele 

também impede que os tumores de câncer no cérebro produzam novos vasos 

sanguíneos, o que ajuda a contê-los. Diversos outros estudos, relacionados às mais 

diferentes enfermidades, indicam benefícios com o uso de componentes da 

Cannabis.     

 

3. ASPECTOS JURÍDICOS 

Apesar de recentes vitórias, em relação à liberação da maconha para uso 

medicinal, alguns problemas relacionados à obtenção de seus derivados afetam 

vários pacientes. Mesmo com a possibilidade da importação dos remédios à base da 

Cannabis, inúmeras outras dificuldades podem ser citadas, como os altos custos dos 

medicamentos, a demora na importação ou a burocracia que envolve os 

procedimentos legais. O fato é que a justiça passou a ser acionada constantemente 

para solucionar diversas questões que envolvem o tema.  

Atualmente, considerando a regra geral, o único meio de se obter a 

maconha medicinal é através da importação. Com exceção de poucos casos de 

produção por associações no Brasil, grande parte dos pacientes deve recorrer à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para conseguir o medicamento. 

Entretanto, essa não é uma saída viável para todos. 

Mesmo que a família e o paciente possuam condições financeiras 

suficientes para custear os remédios, conforme a ilustração abaixo, extraída do site 

da ANVISA (2019), é possível perceber que existe uma grande burocracia para se 

obter os remédios. Ou seja, não é um processo rápido. 
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IMAGEM 1: Etapas necessárias para a solicitação de medicamentos à 

base de maconha 

 

 

Fonte: Site da ANVISA (2019) 

 

Ainda, conforme Valéria França (2020), em reportagem publicada na 

Folha de São Paulo:  

Atualmente levam 60 dias para um paciente conseguir a autorização 
para importar individualmente a Cannabis medicinal, segundo a Anvisa 
(Agência de Vigilância Sanitária), órgão responsável pela aprovação dos 
pedidos. Este prazo pode ser longo para quem tem uma doença grave, que 
não responde aos medicamentos convencionais, e sofre com sintomas 
severos. Em decorrência desse acesso difícil e moroso, a ANVISA tem 
representado um verdadeiro entrave ao acesso à medicina canábica, 
refletindo diretamente no surgimento de demandas judiciais para resolução 
desses impasses. (FRANÇA, 2020) 

 

Assim, novamente, a Justiça passa a ser acionada para garantir o direito 

de acesso mais rápido aos medicamentos canábicos, através de um antigo remédio 

constitucional, o Habeas Corpus.  

 

4. O HABEAS CORPUS 

O Habeas Corpus trata-se de um recurso jurídico garantidor da liberdade 

de ir e vir. É o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a 

violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso 

de poder. (ANJOS, 2006) 
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À luz dos pensamentos de Rafael Hetster (2007), no que se refere a sua 

natureza jurídica, entende-se que, apesar de estar previsto no Código de Processo 

Penal (2020b), ao tratar dos Recursos em Geral, sua natureza é de ação penal, 

constitucional de rito sumário ou especial gratuito, atendendo ao seu caráter 

mandamental e aos fins a que se destina. De acordo com Ferreira: 

O Habeas Corpus nasceu historicamente como uma necessidade de 
contenção do poder e do arbítrio. Os países civilizados adotam-no como 
regra, pois a ordem do hábeas corpus significa, em essência uma limitação 
às diversas formas de autoritarismo. (FERREIRA, 1982, p. 13) 

 

O Habeas Corpus tem sua origem no Direito inglês, após a promulgação 

da Magna Charta Libertatum, que previa a impossibilidade de detenção, prisão ou 

despojo de bens, costumes e liberdades, sem um julgamento de acordo com as leis 

do pais. (HETSPER, 2007)  

Posteriormente, o Habeas Corpus foi difundido, através da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que previa que “toda pessoa poderia 

recorrer aos tribunais para a garantia de seus direitos e amparo contra atos da 

autoridade que violem direitos fundamentais consagrados constitucionalmente”. 

(GALO, 2005) 

No Brasil, foi incluído no Código de Processo Criminal, em seu artigo 340, 

que previa, in verbis: “Todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma 

prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem 

de Habeas Corpus em seu favor”. (HETSPER, 2007) 

Atualmente, é um direito fundamental, garantido no artigo 5° da 

Constituição Federal, que dispõe: 

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXVIII - conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se 
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. (BRASIL, 2020a) 

Além da previsão constitucional, o Habeas Corpus encontra amparo 

também em regimentos internos das casas legislativas e nos artigos 647 a 667 do 

Decreto-lei n° 3.689/41 (Código de Processo Penal – CPP), e art. 23 da Lei n° 

8.038/90. (HETSPER, 2007) 

Conforme Cynthia Lazaro dos Anjos (2006) expõe, no processo de 

Habeas Corpus, existem quatro figuras principais em sua composição. O primeiro é 
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o impetrante, ou aquele que requer o salvo-conduto a favor do paciente. O paciente 

é aquele que sofre ou está em iminente perigo de sofrer ameaça, coação ou 

violência. A terceira figura é o coator, a autoridade que pratica ou ordena a prática 

da coação, ameaça ou violência. Por fim, o detentor é aquele que mantém o 

paciente sobre seu poder. 

O Habeas Corpus possui duas espécies: a primeira, chamada Habeas 

Corpus liberatório ou repressivo, serve para acabar com violação ou coação à 

liberdade de locomoção do indivíduo. Neste caso, o paciente já se encontra preso. 

(HETSPER, 2007) 

Já a segunda espécie, chamada de Habeas Corpus preventivo ou 

suspensivo, também conhecido como salvo-conduto, tem como objetivo proteger o 

paciente de uma ameaça de lesão à sua liberdade de locomoção. É essa a 

ferramenta jurídica utilizada em favor do acesso à maconha medicinal. (ANJOS, 

2006) 

Assim, a modalidade do Habeas Corpus preventivo é utilizada como 

forma de defesa, dando um salvo conduto ao paciente, para que possa plantar e 

extrair o necessário para a saúde, sem o risco de prisão. Esse entendimento vem 

sendo aceito pelos magistrados que foram acionados por advogados, famílias e 

pacientes. (LAMBERT, MARTINS, 2018) 

De acordo com a Constituição Federal, para utilização do Habeas Corpus, 

é necessário que haja algum tipo de violação ou coação, que atinja a liberdade ou 

represente ameaças a ela. Qualquer conduta que ofereça alguma intimidação à 

liberdade, em desacordo com o ordenamento jurídico, pode justificar a necessidade 

de expedição de salvo-conduto, a fim de garantir exercício do direito de ir e vir do 

cidadão. (BRASIL, 2020a) 

A pessoa que necessita fazer o plantio e a extração de qualquer 

medicamento a base de Cannabis busca o salvo-conduto para evitar prisão, 

investigação e processo pela prática de plantio e extração dos componentes 

necessários ao tratamento dos sintomas decorrentes da patologia que a acomete. 

De acordo com o artigo 33, da Lei nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006, o 

ato de plantar é conduta considerada típica; vejamos: 

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
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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, fornece, 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 
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em 
matéria-prima para a preparação de drogas.4 
 

A princípio, a possível prisão daquele que comete qualquer uma das 

condutas tipificadas no referido dispositivo não estaria em desacordo com o 

ordenamento jurídico; não seria, então, um constrangimento ilegal. No entanto, o 

que se observa é que, nesse caso, não há finalidade comercial nem recreacional no 

uso da planta, mas, sim, medicinal, o que justificaria a medida pleiteada. 

Vislumbra-se, assim, iminente ameaça à liberdade de locomoção, já que, 

através da conduta de plantar e extrair os componentes da maconha, não há 

qualquer agressão a saúde pública ou individual. Impedir a prática desse ato sim 

afrontaria os princípios constitucionais da saúde, visto que prejudicara o tratamento 

e a qualidade de vida do paciente, causando-lhe enormes prejuízos. 

A aplicação do Habeas Corpus nos casos medicinais da Cannabis busca 

não só apenas a redução do sofrimento do paciente, que já enfrenta severas 

dificuldades, mas também da família e responsáveis, que convivem e auxiliam, dia a 

dia, no tratamento, sem praticar qualquer ofensividade a qualquer bem tutelado pelo 

direito penal. A medida tem, portanto, a finalidade de evitar prisão, investigação e 

processo criminal contra pacientes e familiares. 

 

4.1. Fundamentos 

 

Um dos fundamentos para impetração do Habeas Corpus nos casos de 

cultivo para extração medicinal do CBD e THC encontra-se previsto nos artigos 6º e 

196 da Constituição Federal: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

                                            

4 Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 23 de Agosto de 2006 
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proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.     
 
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. (BRASIL, 2020a) 

 

Retomando a lei de drogas, é possível identificar uma importante 

divergência no que se refere à ilegalidade e garantia de direitos. Se, para que se 

cometa um crime, é necessário ofender algum bem jurídico tutelado, diferentemente 

do tráfico e do uso ilegal que ofendem a saúde pública, o plantio de maconha para 

fins medicinais não ofende o mesmo bem. (LAMBERT, MARTINS, 2018) 

Assim, a justiça que antes era acionada para garantir um direito social de 

modo a coibir uma conduta, agora é acionada para garantir a saúde de modo a 

permitir e resguardar o praticante de determinada conduta. Havendo conflito entre a 

proteção aos bens jurídicos tutelados pelo artigo 33 da lei de drogas e os direitos à 

saúde e à vida, estes últimos devem prevalecer. 

Lucia Lambert e Luciana Martins (2018) apresentam uma importante 

ponderação feita por um Promotor (cujo nome não foi mencionado no texto), em um 

dos casos levados à Justiça, que nos leva ao próximo fundamento:  

o cultivo doméstico e terapêutico próprio do paciente não ofende a saúde 
pública, ao contrário, traz-lhe dignidade e bem-estar, bem como não onera 
os órgãos públicos. LAMBERT, MARTINS, 2018) 

 

Intimamente relacionado ao direito à saúde, conforme brilhantemente 

pontuado pelo parquet, está o princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo 

Alexandre de Moraes:  

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo 
estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, 
possam ser feitas limitações a exercício dos direitos fundamentais, mas 
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2001, p. 128). 

 

Neste mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet pontua acerca da dignidade 

da pessoa humana: 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
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pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos 
demais seres humanos. (SARLET, 2001, p.60) 

 

Através desse princípio, busca-se fundamentar acerca da garantia 

constitucional à qualidade de vida, à dignidade, ao bem-estar. O direito à vida e às 

condições essenciais mínimas para uma vida saudável devem ser imperiosos em 

relação ao plantio da Cannabis, frente à proibição. Ademais, em alusão à decisão de 

um magistrado, em um Habeas Corpus impetrado para este fim, Lucia Lambert e 

Luana Martins (2018) trazem à tona: 

Outro juiz, indo mais além, destaca a função dos pais – determinada pela 
Constituição – de assegurar à criança o direito à vida e à saúde: “A 
Constituição Federal, em seu artigo 227 atribui à família assegurar à criança 
o direito à vida e à saúde. E, nesse caso, além desses valores, há a 
incidência do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos eles 
sobrelevam à proibição legal que obstaria a pretensão dos pacientes. Desta 
forma, os genitores, ora pacientes, estão cumprindo o dever fundamental de 
assegurar com absoluta prioridade o direito à vida com melhor qualidade, 

dentro de suas possibilidades, à sua filha” (LAMBERT, MARTINS, 
2018) 

 
Por fim, é necessário destacar a excludente de ilicitude existente no artigo 

2º da Lei 11.343/2006, in verbis:  

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 Psicotrópicas, 
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 referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins 
medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante 
fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.5 

Com base nesse artigo, é possível formular no Habeas Corpus que o 

quadro de saúde e a efetividade do uso dos componentes da Cannabis justificam a 

necessidade de cuidar devidamente da saúde e da qualidade de vida do filho 

paciente. Aliados aos demais princípios, esses são fundamentos suficientes para a 

excludente de ilicitude e consequente deferimento do salvo-conduto. 

 

 

                                            

5 Artigo 2º da Lei 11.343/2006. 
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4.2. Competência 

 
A competência para o julgamento o Habeas Corpus, via de regra, será 

sempre a autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que determinou o 

ato impugnado. É contra esta autoridade coatora que será impetrado o Habeas 

Corpus. (JURSWAY, 2012) 

De acordo com Rafael Vargas Hetsper (2007): 

Conforme artigo 649, o Habeas Corpus deve ser pleiteado na comarca ou 
circunscrição judiciária de competência da autoridade – juiz ou tribunal (art. 
649, CPP), do local onde está por ocorrer, ou já está ocorrendo, a 
constrição da liberdade ambulatória do paciente; e, da mesma forma, a 
impetração deve ocorrer frente à autoridade diretamente superior àquela de 
onde provém a constrição, ou ameaça de constrição ao jus ambulabi do 
paciente. 

 

No caso concreto, será impetrado na Justiça Federal do Estado do 

paciente, em face dos superintendentes, delegados e agentes da policia federal, 

fiscais da receita federal e da agencia nacional de vigilância sanitária (ANVISA), os 

delegados e agentes da policia civil, os comandantes, oficiais e praças da policia 

militar, do referido estado, que serão as autoridades coatoras.6 

Importante frisar que, no caso do Habeas Corpus para plantio da 

maconha para uso medicinal, diversos fatores estarão envolvidos, como a possível 

importação de sementes e equipamentos que auxiliem no cultivo e na extração. Para 

tanto, é necessária a inclusão de todas as autoridades envolvidas nos processos 

que podem envolver o cultivo, a depender de cada paciente. 

 

 

4.3. Pré-requisitos 

 

O Código de Processo Penal (2020b) traz, em seu artigo 654, os 

requisitos formais para a impetração do Habeas Corpus: 

Art. 654.  O Habeas Corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em 
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. 

§ 1o  A petição de Habeas Corpus conterá: 

                                            

6 Ver mais em: https://www.conjur.com.br/dl/justica-autoriza-plantio-maconha-conta.pdf 
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a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou 
coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; 

b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples 
ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; 

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber 
ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. 

Além dos requisitos formais, através da análise das demandas judicias já 

existentes que versam sobre a mesma matéria, foram identificados alguns requisitos 

fundamentais e indispensáveis para a impetração do Habeas Corpus, a fim de 

justificar e comprovar a necessidade e a destinação a qual se dará aos 

medicamentos. (LAMBERT, MARTINS, 2018) 

Junto com a petição, deverá ser acostada declaração médica que 

comprovante a doença, com indicação do tratamento, receita médica prescrevendo 

a Cannabis, junto com termo de responsabilidade e laudo médico. 

A prescrição médica, contendo o Código Internacional de Doenças (CID), 

posologia e o Conselho Regional de Medicina (CRM), serve para atestar a 

necessidade do uso dos componentes da Cannabis para determinado fim. Já no 

laudo médico constará todo o histórico médico do paciente, relatando a gravidade da 

doença, os tratamentos aos quais foi submetido e os remédios já utilizados. O 

documento deve trazer, ainda, as indicações dos benefícios e evoluções clínicas 

previstas com o novo tratamento. 

Ressalta-se que tais documentos são de suma importância para auxiliar 

no convencimento do juiz, acerca da necessidade e gravidade do quadro clínico, 

bem como a melhora na qualidade de vida do paciente, frente ao sofrimento ao qual 

já fora submetido. 

O paciente também deve ter em mãos a autorização da ANVISA para a 

importação do medicamento prescrito, bem como o orçamento completo dos gastos 

referentes a ela. Esses documentos serão parte da comprovação da necessidade 

para o plantio, justificando a impossibilidade de o paciente arcar com os altos custos 

dos remédios. 

Aliado a isso, importante destacar que há a necessidade de que o 

paciente ou seus familiares estejam qualificados para realizar a extração dos 

componentes necessários para o tratamento. Conforme já exposto, existem diversas 

associações que promovem essa capacitação, para que se possa produzir a 
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medicação em casa, através do autocultivo, oferecendo certificados e laudos de 

qualificação. 

Em relação aos extratos, o médico responsável pela confecção do laudo 

também deverá atestar sua eficácia, demonstrando efetiva melhora do paciente com 

a utilização dos mesmos. Outros profissionais da área médica também podem 

auxiliar, atestando a melhora do paciente com o uso da Cannabis, como psiquiatras, 

neurologistas, psicólogos, entre outros. 

Algumas outras ações podem ser importantes para a formação do 

processo, como a comprovação de membro de instituições que defendem e operam 

em prol dos pacientes canábicos, relatos pessoais e familiares, acerca do histórico 

da doença até o tratamento com a planta. 

Por fim, em relação ao cultivo propriamente dito, há uma grande 

discussão se este deve ser feito antes da impetração do Habeas Corpus ou 

posteriormente. No entanto, conforme Sechat, o cultivo doméstico com fins 

terapêuticos deve ser interpretado como um fomentador da saúde pública. O 

caminho para o cultivo passa pelo reconhecimento de que o uso da Cannabis com 

respaldo médico é um elemento traz um beneficio concreto da saúde pública em 

contraste do perigo abstrato coibido pela lei de drogas. (SECHAT, 2020) 

Há diferentes estratégias jurídicas para conduzir casos relacionados ao 

uso terapêutico da maconha e de seus compostos, com o intuito de atingir as 

finalidades específicas, como conseguir um salvo conduto para que uma pessoa 

cultivar e extrair seu próprio medicamento. Entretanto, o que se percebe, com a 

recorrente utilização do Habeas Corpus, é que essa tem sido a maneira mais eficaz 

de se preservar os direitos à saúde e à dignidade de enfermos, frente à proibição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo apresentou o Habeas Corpus como alternativa legal 

para o acesso aos medicamentos à base da maconha, por parte de pessoas que 

necessitam de sua utilização, em função de alguma doença. Embora o remédio 

constitucional em questão seja, há muito tempo, utilizado, a sua aplicação em casos 

relacionados à Cannabis é relativamente nova. Em decorrência disso, há muito que 

ser pesquisado e entendido sobre o tema, inexistindo, ainda, um entendimento 
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consolidado nesse sentido, justificando a necessidade de mais estudos sobre a 

questão. 

Além disso, embora a medicina estude a maconha há anos, em relação à 

utilização de seus compostos, ainda não existe consenso científico acerca dos 

benefícios. Na maioria dos casos, essa comprovação se dá de forma empírica, 

através da qual pacientes e familiares vêm percebendo os enormes benefícios 

adquiridos com uso de compostos da Cannabis. 

Contudo, entende-se que a utilização dos medicamentos à base de 

Cannabis é muito promissora e tem rendido resultados positivos. Com a ampliação 

do debate e a divulgação dos benefícios constatados em tratamentos médicos 

diversos, acredita-se que decisões judiciais favoráveis, em relação à 

comercialização de medicamentos e até ao plantio da maconha (para fins 

terapêuticos), possam ocorrer com mais frequência. 

Diante de tudo isso, é preciso que esse assunto seja alvo de discussões 

mais abrangentes, não só em relação ao uso medicinal, mas, incluindo a utilização 

dos compostos da Cannabis, de modo amplo. Uma das maiores dificuldades 

encontradas pelos pacientes e seus familiares é o enorme preconceito e represália 

em relação à Cannabis, e o debate, amparado na ciência e na Justiça, pode 

contribuir nesse sentido, minimizando os estigmas que cercam a planta. 
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