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1 Introdução 

 

O ordenamento jurídico de um Estado visa 

sistematizar competências, deveres e garantias capazes de 

proporcionar ao conjunto societário a convivência pacífica, 

tendo as normas o intuito de organizar o tecido social de 

modo que os conflitos sejam dirimidos. Também faz parte 

do conjunto normativo dar respostas às atuais demandas 

surgidas como resultado dos avanços científico e 

tecnológico. 

Algumas das normas hoje plenamente em 

vigor no ordenamento jurídico brasileiro estão na 

contramão das necessidades sociais ao proibir, por 

exemplo, que determinadas drogas sejam utilizadas como 

medicação por conter em seu princípio ativo substâncias de 

uso proibido. Ocorre que muitas dessas substâncias 

proibidas, como o Canabidiol, trazem comprovadamente 

avanços significativos no tratamento de pessoas portadoras 

de síndromes incuráveis. 

Diante da comprovada eficácia desses 

medicamentos inúmeras famílias vêm buscando no poder 

judiciário autorização para seu uso já que a Anvisa o 

proibia totalmente. Foi preciso que uma série de decisões 

contra legem1 nesse sentido fossem prolatadas para que a 

agência revisse sua posição ao passar a admitir o uso, 

porém de forma controlada. 

 
1 Entende-se neste estudo como sendo contra legem as decisões 

contrárias ao que está positivado no conjunto das normas brasileiras.  
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Nesse sentido, as decisões contra legem que 

aparentemente poderiam ser vistas na ótica do positivismo 

como um desrespeito ao corpus legis2 surge como uma 

oportunidade de satisfação das necessidades sociais. A 

compreensão dos limites das decisões contra legem nos 

tempos atuais, com tantas demandas sociais reprimidas, 

ajudarão ao jurista a ponderar em quais situações será 

possível e até necessário fazer uso delas de modo a garantir 

a eficácia dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal. Isso porque o apego exagerado à 

interpretação sistemática da legislação nas decisões 

judiciais tem impedido avanços no sentido de tornar o 

direito dinâmico e capaz de responder aos anseios que a 

sociedade apresenta para a resolução dos conflitos. 

Essa inflexibilidade torna o direito a cada dia 

mais distante de responder efetivamente às incontáveis 

novas demandas que a sociedade apresenta. De outra ponta 

a morosidade do legislador em atualizar a legislação com 

vistas a instrumentalizar o judiciário a garantir a 

efetividade dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal tem deixado a sociedade descrente da 

justiça uma vez que alguns dispositivos considerados 

fundamentais não correspondem às necessidades coletivas. 

Visando minimizar os impactos negativos de 

uma lei que não representa de fato os 

interesses/necessidades da sociedade é que alguns 

magistrados têm apelado para as decisões que 

 
2 A expressão latina corpus legis significa o corpo da lei; totalidade das 

normas jurídicas do Estado. 
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aparentemente são consideradas contra legem. Essas têm 

como fundamento o compromisso de minimizar as máculas 

causadas por alguns entes políticos do Estado à 

Constituição Federal quando não acompanham a evolução 

dos tempos e muito menos os avanços tecnológicos que 

amenizam o sofrimento humano. 

A inquietude quanto ao exato momento em 

que a decisão contra legem se torna impreterível ou em 

relação ao instante de seu cabimento remonta a uma 

questão pontual em relação à temática ora discutida. Para 

uma melhor lucidez dessa discussão, elegeu-se como tema 

central para elaboração do contraponto específico de uma 

decisão contra legem o uso do canabidiol como auxiliar no 

tratamento de doenças crônicas. Tal questão ficou 

recentemente notória nos meios de comunicação de massa 

bem como nos Tribunais, contando ainda com inúmeras 

audiências públicas, cujos participantes eram familiares 

dos portadores de síndromes incuráveis, especialistas e 

pesquisadores na área de neurologia, psiquiatria entre 

outros, demonstrando sua atualidade e repercussão 

alcançada. 

Surge como resultado desse incessante debate 

um questionamento intrigante e ao mesmo tempo 

norteador da presente análise, qual seja: o uso do 

Canabidiol para tratamento de saúde viola o ordenamento 

jurídico? Tendo em vista que se trata de adequar o 

ordenamento jurídico aos anseios sociais em busca de 

resolutividade aos problemas há tempos pairando no 

cotidiano social, infere-se que a decisão que contraria 

determinados dispositivos legais em atendimento a um 
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direito fundamental não pode ser considerada violadora do 

ordenamento jurídico vez que se visualiza sua eficácia 

quanto à garantia de um direito assegurado 

constitucionalmente, como é o caso do direito à vida digna. 

Assim sendo, uma decisão contra legem quando proferida 

com atenção máxima ao atendimento de um direito 

fundamental não pode ser considerada afronta ao 

ordenamento jurídico diante do seu propósito singular de 

considerar a garantia do exercício de um direito 

fundamental maior até mesmo que as normas 

infraconstitucionais.  

Tais considerações iniciais serviram de 

alicerce para a pretensão de se analisar a importância das 

decisões contra legem para a garantia dos direitos 

fundamentais. Especificamente buscou-se: discutir os 

fundamentos do positivismo, pós-positivismo e da 

hermenêutica jurídica; conceituar decisões contra legem na 

perspectiva da garantia de direitos fundamentais; 

demostrar se as decisões contra legem causam insegurança 

jurídica; descrever a importância das decisões contra legem 

para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico; analisar 

a pertinência ou não de cumprimento das normas quando 

os direitos fundamentais forem violados. 

O marco teórico selecionado para dar 

sustentação à argumentação deste estudo é o liberalismo 

igualitário representado por Dworkin e Alexy no qual o 

alcance da sociedade democrática justa se dá via garantia 

de direitos iguais a todos os cidadãos da sociedade por 

meio de investimentos equitativos nos serviços estatais 

básicos como saúde e oportunidades educacionais. O 
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sujeito nessa perspectiva teórica é aquele ser hábil a fazer 

escolhas morais relevantes no que toca à sua existência. 

Também visualiza a capacidade do juiz em manejar as 

orientações ético-morais sem perder de vista a noção de 

justiça o que desemboca na racionalidade iluminada do 

magistrado ao julgar de acordo com suas convicções 

pessoais. 

Complementarmente são apresentadas 

definições de hermenêutica jurídica, decisões judiciais 

contra legem, direitos fundamentais, princípios 

constitucionais, judicialização, reconhecimento ao direito à 

saúde e as conexões possíveis entre eles possibilitando uma 

análise capaz de apresentar solução ao problema ora 

estudado. 
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2 Fundamentos das Decisões Judiciais 

 

O complexo mundo jurídico encontra-se mais 

dinâmico que nunca. Os juristas têm se esforçado em busca 

da superação da leitura e interpretação estática das normas 

fazendo valer, em muitos casos, a máxima do intérprete-

legislador, surgindo polêmicas incontáveis a respeito do 

papel do judiciário. 

Também se identifica de pronto um conteúdo 

ideológico presente na ideia de justiça. O que é justiça para 

um pode ser injustiça para outro, tornando o que-fazer 

jurídico um emaranhado de concepções a fundamentar 

cada uma das decisões, refletindo o conteúdo ideológico e 

político contido em cada uma delas. Nesse mote não é 

incomum estar-se diante de decisões antagônicas frente a 

fatos geradores de demandas judiciais aparentemente 

semelhantes, reflexo dos elementos idiossincráticos da 

sociedade ocidental e em particular da brasileira. 

A Constituição de 88 trouxe em seu arcabouço 

normativo toda uma gama principiológica que possibilita 

ao intérprete a liberdade de decidir conforme os paradoxos 

trazidos pelos princípios ao tempo em que se ampara na lei. 

A relevância dessa forma de interpretar o conjunto 

normativo é das mais desafiadoras conforme demonstra a 

análise de Cavalca (2012, p. 2) ao defender que “só através 

dela, a partir da letra, mas sem se parar na letra, se encontra 

o sentido da norma. Não é possível aplicação sem 

interpretação”. Esse entendimento do autor denota a 

necessidade de a lei estar aplicada ao caso concreto de 
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forma a lhe impor o sentido mais adequado previsto pela 

norma evitando-se correr o risco de sua má aplicação. 

Embora haja uma tendência à ampliação das 

formas de “Ler a Lei” não se pode descartar a existência de 

formas de interpretação que se entrecruzam no meio 

jurídico. A seguir são discutidas as concepções positivistas, 

pós-positivistas e neoconstitucionalistas dando relevância 

à hermenêutica jurídica enquanto possibilidade teórica que 

instrumentaliza o jurista comprometido a uma intervenção 

mais eficaz nos litígios e demais demandas sociais por seu 

caráter essencialmente imbuído da intenção de tornar o 

direito um instrumento a serviço da interpretação do desejo 

social, ao contrário da visão conservadora e por que não 

dizer arbitrária de conceber a sociedade como um sistema 

fechado e por isso mesmo com olhar restrito aos avanços 

urgentes requeridos pela sociedade. 

Precisamos estar atentos ao perigo de se 

apegar a teses de que o judiciário, quando decide a favor de 

minorias está interferindo na gestão da saúde, para não 

afrontarmos o princípio da dignidade humana. 

 

 

2.1 Positivismo Jurídico e Pós-positivismo: diferenças 

substanciais no processo de interpretação das normas 

 

O positivismo consiste numa corrente teórica 

nascida na Europa em meados do século XIX cujo 

representante principal foi o francês Augusto Comte (1798-

1857). Baseia-se na crença no poder absoluto da razão 

humana em conhecer a realidade. Seu conhecimento 
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pretendia substituir as explicações teológicas, filosóficas e 

de senso comum, por meio das quais o homem explicava a 

realidade (RIBEIRO, 1982). 

Influenciou todos os ramos do conhecimento, 

notadamente o direito, sendo Hans Kelsen e Hebert Hart 

seus teóricos mais referenciados no meio jurídico.  

Nessa visão positivista do direito o 

ordenamento jurídico era concebido como um sistema 

fechado de regras cuja compreensão era independente da 

política e da moral. Seria uma prática “neutra” e “livre” de 

valores. 

Sua origem deve-se principalmente a três 

fatores, quais sejam: “o crescimento da legislação estatal; o 

advento de uma nova mentalidade, de um novo paradigma 

filosófico científico; e ao positivismo filosófico, o qual 

influencia consubstancialmente o positivismo jurídico” 

(CRUZ, 2004, p. 102). Assim, o positivismo jurídico, não foi 

simplesmente uma tendência científica, foi, na verdade, 

uma necessidade de segurança burguesa. Ademais, 

vislumbrava-se no período pré-revolucionário, anterior a 

1789, arbítrios de todas as espécies, fulminando o ideal 

burguês de segurança jurídica. A justiça era parcial e havia 

incerteza quanto à aplicabilidade da norma (FERRAZ 

JUNIOR, 1980).  

Montarroyos (2014) em estudo de caso sobre 

o juiz Hart analisa o modo como os juízes positivistas 

decidem os processos judiciais a partir das proposições dos 

autores Kelsen, Bobbio e Hart e conclui que as respectivas 

decisões levam em conta a supremacia das regras sobre os 

princípios, enquanto que os fatos sociais, as pessoas e os 
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sentimentos são deixadas de lado prevalecendo o 

convencionalismo presente nas normas jurídicas. 

Essa visão positivista de que as decisões 

judiciais devem sempre vir acompanhadas de blindagem às 

interferências externas para não comprometer sua 

credibilidade é questionada por Ronald Dworkin ao longo 

de sua obra sobretudo no que diz respeito à necessidade de 

certa abstração para o alcance de uma sociedade realmente 

movida pelo espírito da igualdade de seus membros. 

Dworkin (2005) emprega a denominação 

“conservacionista” para caracterizar aqueles juízes adeptos 

à visão positivista. Seu rompimento à visão positivista é 

evidenciado claramente quando expõe o seu conceito de 

interpretação do direito, ao detalhar as etapas de seu 

método interpretativo. 

Em crítica semelhante à de Dworkin sobre os 

conservacionistas, Montarroyos (2014) considera que o 

ideal do positivismo é que os operadores do direito sejam 

profissionais técnicos habilitados para aplicar o discurso da 

lei de forma rigorosamente objetiva, reorganizando os fatos 

e julgando as informações no império da validade jurídica, 

culminando isso tudo na instituição de uma prática 

judiciária e jurídica padronizada, ordenada e racional, ou 

seja, normativista. 

Segundo Costa, Carlos (2010) trata-se de um 

“positivismo jurídico prático” no qual corresponde a um 

senso comum dos operadores do direito em considerarem 

obrigatórias reflexões limitadas à letra da lei, o que, 

certamente, na opinião do autor, traduz um conteúdo 

ideológico. Esta visão crítica do positivismo jurídico 
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funciona como um alerta do que representa essa visão 

limitada do direito ao ter contornos teóricos que impedem 

sua própria evolução teórica. 

O autor confirma a compreensão de que 

contemporaneamente tem-se convivido com um 

movimento que ele denomina de pós-positivismo cuja 

proximidade alcança o neoconstitucionalismo de Ronald 

Dworkin e Robert Alex e por isso admite a fragilidade do 

positivismo puro presente nos primórdios teóricos do 

direito.  

Já Costa, Caroline (2010) afirma que o 

positivismo normativo enquanto corrente basilar de 

decisões judiciais é restrito uma vez que encontra sérios 

problemas de se prestar à resolução dos problemas 

encontrados pela sociedade contemporânea. 

Esta breve exposição de posicionamentos 

teóricos sobre o positivismo jurídico deixa configurado o 

seu desligamento da realidade factual contemporânea ao 

não ser suficiente às respostas jurídicas esperadas na 

resolução dos problemas sociais. 

É de se reconhecer que caminha ao lado da 

crítica a esse modo de resolver os conflitos sociais novas 

interpretações que buscam fazer do direito um instrumento 

real de justiça. O legalismo positivista cede lugar à novas 

formas de aplicar o direito. A Constituição Federal de 88 

(arts. 4º e 5º, além das cláusulas pétreas previstas no §4º do 

art. 60) trouxe essa nova perspectiva ao incorporar, ao lado 

das normas, princípios frutos da própria evolução histórica 

da sociedade, sobretudo quando se refere aos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos.  
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O resultado desse legalismo na compreensão 

de Bittar (2008) consiste na transformação da legalidade 

enquanto princípio de efetividade do Estado Democrático 

para amenizar ideologicamente as mazelas formais do 

sistema jurídico. A legalidade passa a ser uma blindagem 

às desigualdades sociais existentes no Estado. 

A essas recentes interpretações tem-se dado 

doutrinariamente o nome de pós-positivistas. Faz parte do 

pensamento jurídico a constante indagação sobre as 

inúmeras maneiras de se fazer o direito, da forma de 

expressar a lei, de como fazer a justiça acontecer. O 

positivismo como primeira grande corrente de 

interpretação visava mostrar o direito enquanto corpo 

estático e rígido ao qual o fato social deveria se adaptar. 

O pós-positivismo está apresentado segundo 

Duarte (2015) como uma alternativa para resolução do 

problema da determinação do Direito no caso concreto, 

bem como o da questão do poder discricionário do juiz. 

Nessa busca por recontornos do direito é que 

Streck (2012) entende que para superar o positivismo, é 

preciso superar também aquilo que o sustenta: o primado 

epistemológico do sujeito e o solipsismo teórico da filosofia 

da consciência. Para ele não há como escapar disso e para 

ser chamada de pós-positivista, uma teoria do direito tem 

que efetivamente ter superado o positivismo (STRECK, 

2010).  

Trata-se de expandir a concepção pura da 

jurisdição e fazê-la cumprir sua função social. Barroso 

(2006) enfatiza que a marca do pós-positivismo é a ascensão 

dos valores e a normatização dos princípios 
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desmistificando o mito da objetividade do direito e da 

neutralidade do intérprete deixando descoberto seu caráter 

ideológico. 

Com relação à teoria dos princípios à qual 

Barroso (2006) se reportou, Ávila (2013) analisando as 

razões de aplicação de regra ou de princípio nas decisões 

judiciais considera que eles não se submetem ao mesmo 

processo discursivo, argumentativo e justificativo para sua 

aplicação. Entende que os princípios não são apenas 

valores cuja realização fica na dependência de meras 

preferências pessoais, como se o intérprete pudesse aplicá-

los apenas quando assim o desejasse. Eles instituem o dever 

de adotar comportamentos necessários à realização de um 

determinado estado de coisas.  

Para Mello, Alessandra (2011) princípios não 

são, como as regras, comandos imediatamente descritivos 

de condutas específicas. Pelo contrário, cumprirá seu papel 

ao apresentar os valores contidos em cada uma apreciação 

jurídica devido ao seu alto grau de generalidade e 

abstração, bem como possuírem uma dimensão ética e 

política. Estas afirmações demonstram a especificidade que 

a interpretação pós-positivista possui ao fundar-lhe bases 

epistemológicas totalmente diversas das do positivismo. 

Trata-se de uma quebra de paradigmas na qual o direito 

passa a ser interpretado sistematicamente, ao contrário do 

que dispõe o positivismo ao advogar sua forma neutra e 

longe das interferências externas, evidenciando o 

distanciamento entre moral e direito. 

Para Carvalho Neto e Scotti (2012) eles se 

complementam quando o direito recepciona o conteúdo 
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moral ao mesmo tempo em que fornece maior densidade e 

concretude que por sua vez garantem sua legitimidade. 

Nessa perspectiva de ampliar o sentido das decisões 

judiciais ao que dispõe literalmente o texto legal, é que 

Streck (2007) critica a magistratura brasileira ao afirmar que 

o despreparo dos juízes em compreenderem os novos 

textos legais que asseguram os direitos difusos e coletivos 

assim como o necessário tratamento diferenciado aos 

economicamente desfavorecidos dificultam o avanço em 

decisões com predominante conteúdo principiológico, 

deixando o direito estagnado e cada vez mais longe de 

responder aos anseios de resolutividade dos conflitos. 

Não significa que essa visão inovadora 

comporte espaço para os chamados decisionismos ou 

sentenças arbitrárias ao bel prazer do julgador que se 

descompromete com o devido cuidado técnico levando ao 

fenômeno da insegurança jurídica das decisões. Pelo 

contrário, essa nova hermenêutica traz como traços 

característicos principais a não interpretação de um sentido 

único, mas seu caráter essencial de criatividade.  

Apesar de considerar o pós-positivismo como 

uma realidade teórica da modernidade Costa, Carlos (2010) 

não deixa de apontar as fragilidades dessa “inovação” 

reflexiva que tem sido o neoconstitucionalismo. Atribui-lhe 

problemas, sobretudo quando se trata de considerar o 

positivismo sempre como uma teoria jurídica formal e 

insensível ao processo de materialização do direito 

ocorrido a partir do Estado de bem-estar social. Considera 

inclusive que algumas dessas tendências neopositivistas 
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cometem os mesmos equívocos do positivismo tradicional 

o qual contraditoriamente criticam.  

Assim, o autor propõe que o repensar do 

racionalismo contemporâneo perpassa pelas ideias de 

Joseph Raz para quem já não é mais o momento de nos 

ocuparmos com a refutação do positivismo jurídico, mas 

levar em consideração as ideias dos estudiosos dessa 

tradição em seus termos para avançar na qualidade social 

dos julgamentos (COSTA, CARLOS, 2010). 

Também há de se reconhecer que os novos 

contornos “impostos” pela visão constitucionalista 

(principiológica) vieram acompanhados de incertezas e 

conflitos sobre a legitimidade, credibilidade, (in) segurança 

jurídica trazidos aos atos de interpretar e julgar. Chueri 

(1995) considera que ainda existe confusão tanto na 

jurisprudência como na dogmática jurídica quando tratam 

os direitos fundamentais como bens, ao admitirem que 

esses valores podem ser ponderados de acordo com a sua 

conveniência. Isso porque os princípios são elevados a uma 

categoria superior se sobressaindo perante a norma 

estabelecedora de preceitos. Portanto, ao perder em carga 

normativa o princípio ganha como força valorativa ao 

deparar-se diante das inúmeras outras normas (BASTOS, 

1995). 

Por isso que segurança jurídica é muito mais 

complexo uma vez que é imprescindível atinar para o 

contexto dos fatos, para a singularidade dos casos 

concretos, para as implicações hermenêuticas e para o 

problema do ser dos entes, o que cuidadosamente se leva a 
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uma espécie de reducionismo insuficiente para perceber 

quando ela é efetivamente realizada (ALENCAR, 2008). 

Para o autor acima citado as súmulas 

vinculantes trariam essa tão almejada segurança jurídica. 

Seria como um elemento estabilizador do sistema de acordo 

com o que apregoa Sifuentes (2005). Segundo Ferraz Jr. 

(2005) a hermenêutica traz essa resposta considerando ser 

ela imprescindível à Ciência do Direito ao contribuir na 

compreensão mais eficaz das técnicas que elucidam o real 

sentido da norma tendo como objetivo último os ideais de 

segurança e paz sociais.  

Em estudo sobre a obra de Ferraz Jr., Chacon 

(2013) considera que o objetivo hermenêutico nunca foi 

coroar uma verdade, mas fornecer a bússola para que 

muitas verdades sejam contempladas, cada uma dentro de 

suas limitações e a seu tempo, construindo não uma 

hierarquia entre norma e legislador, legislador e intérprete, 

norma e intérprete, mas uma convivência salutar, eficiente, 

eficaz e efetiva. 

De fato, no Brasil, como bem afirma Krell 

(2014, p. 2), a hermenêutica jurídica possui traços 

peculiares. Durante o governo militar, “o estudo do Direito 

nas faculdades e a produção acadêmica em geral foi 

marcadamente positivista e técnico-formal”. O marco 

contemporâneo da revisão teórica do direito deu-se 

precisamente com fim do regime militar quando buscou-se 

ampliar a dimensão teórica e do Direito, enfatizando-se os 

seus aspectos filosóficos, sociológicos, políticos, 

linguísticos e antropológicos minimizados durante todo o 

período ditatorial como forma de restringir o campo de 
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visão do direito aos seus aspectos eminentemente 

positivados. Mas, apesar desta abordagem inovadora, de 

acordo com a autora vive-se uma “esquizofrenia jurídica” 

na Academia Brasileira. 
Em sala de aula, eles aceitam ou até defendem [...] a 
impossibilidade da estruturação racional e/ou 
metódica do processo da interpretação jurídica; já 
no exercício prático de sua profissão, confiam no 
uso dos elementos metódicos tradicionais, 
empregando-os para solucionar os problemas que 
surgem nos casos concretos (KRELL, 2014, p. 2). 
 

A revelação de Krell (2014) aponta para a 

necessidade de se repensar não apenas a matriz teórica dos 

cursos de direito, mas a própria vivência acadêmica dos 

estudantes que se via de regra são apresentados às 

concepções inovadoras, mas se deparam na maior parte das 

vezes com uma academia com disciplinamentos 

autoritários e desconectados com a perspectiva teórica do 

pós-positivismo a exemplo dos métodos arcaicos de ensino 

e da falta de inovação metodológica condizente e coerente 

com a visão principiológica. Portanto, a formação 

acadêmica tradicional da hermenêutica jurídica alheia às 

tendências principiológicas não permite, em sua visão, a 

superação de modelo de regras, não resolve o problema da 

incompletude das normas e não permite a realização dos 

Direitos Fundamentais do Homem e dos valores colimados 

pela sociedade pós-moderna, tais como liberdade, 

igualdade, justiça, dignidade humana, democracia, 

razoabilidade, solidariedade, inerentes ao Estado 

Democrático de Direito (MELLO, CELSO, 2011). 

Gris e Dal Ri (2018, p. 22) concluem que 
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As teorias indicadas como pós-positivistas 
questionaram e propuseram adequações a alguns 
dogmas do positivismo jurídico: a separação total 
do Direito com valores morais; a lei como fonte 
única ou preeminente do Direito e, por fim, a 
desvinculação da ideia do julgador passivo (ciência 
descritiva), passando à ideia de um aplicador ativo 
do Direito que deve avaliar uma série de fatores 
legais e reais na sua sentença, o que também resulta 
no questionamento da ideia de que o Direito 
compreende-se por completo dentro do campo do 
dever-ser, que não pode nunca entrar em contato 
com o campo do ser. 

 

Essas discussões desaguaram na construção 

paulatina de outra perspectiva teórica de compreender o 

direito alicerçado numa ótica além do ciclo normativo 

tradicional de leitura gramatical da lei. Sua superação se 

valeu da necessidade imperiosa de trazer à baila o 

constitucionalismo principiológico em pacífica convivência 

com sua estrutura normativa, atribuindo-lhe a designação 

de neoconstitucionalismo.  

 

 

2.2 Neoconstitucionalismo 

 

Inicialmente será apresentado o conceito de 

neoconstitucionalismo e sua influência nas atuais decisões 

judiciais. Neste estudo será utilizado o conceito de 

neoconstitucionalismo proposto por Gutierrez Sobrinho 

(2012, p. 1) que o define como “o movimento do Direito que 

garante, preserva e promove os direitos fundamentais”. 
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Barroso (2006, p. 3) considera que o 

neoconstitucionalismo é resultado de 
Um conjunto amplo de transformações ocorridas no 
Estado e no direito constitucional, em meio às quais 
podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a 
formação do Estado constitucional de direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do 
século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-
positivismo, com a centralidade dos direitos 
fundamentais e a reaproximação entre Direito e 
ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de 
mudanças que incluem a força normativa da 
Constituição, a expansão da jurisdição 
constitucional e o desenvolvimento de uma nova 
dogmática da interpretação constitucional. Desse 
conjunto de fenômenos resultou um processo 
extenso e profundo de constitucionalização do 
Direito. 

 

Percebe-se que o autor traçou a trajetória do 

neoconstitucionalismo em sua forma mais ampla possível, 

articulando sua construção teórica aos inúmeros 

fenômenos sociais, filosóficos, políticos e econômicos que 

marcaram o século XX o que de pronto mostra a 

elasticidade do direito nas suas mais variadas 

possibilidades. 

Costa (2014) considera ser possível definir o 

movimento neoconstitucionalista como um conjunto das 

modificações sofridas pelo Direito Constitucional 

contemporâneo, transformando a maneira de interpretar o 

texto constitucional e seu papel no significado no 

ordenamento jurídico. Passa a Constituição, a partir da 

revolução paradigmática que tal fenômeno proporciona, a 
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ter uma força normativa reconhecida, assentada no caráter 

vinculativo e obrigatório de seus enunciados. 

Para Gutierrez Sobrinho (2012) é a 

representação da superação do positivismo jurídico, ao ter 

promovido a reestruturação do ordenamento jurídico, que 

deixou de ser preso à letra da lei para ser totalmente 

influenciado pela Constituição, natural repositório dos 

direitos fundamentais. Com isso muda-se, também, o 

sistema de interpretação do Direito, não mais adstrito ao 

Método silogístico3, mas voltado para a análise valorativa 

das normas em face da Constituição. 

Gonçalves (2011, p. 8) afirma que o grande 

questionamento que se faz é se a função da hermenêutica 

constitucional moderna deve ser interpretar a Constituição 

de forma fechada para uma sociedade aberta ou se devem 

agregar novos valores e intérpretes para produzir um novo 

tipo de interpretação. Questiona o autor: “De posse do 

conhecimento acerca do poder do Judiciário em legislar de 

forma indireta e, também, da falta de procedimento 

causada pelo legislador, a dúvida legítima que surge nesta 

parte final é: quem deve ser o intérprete da Constituição: o 

legislador ou o juiz?”. Para ele essas funções não se 

confundem. Traça uma diferença precisa entre legislar e 

interpretar a lei destacando o papel do juiz na ampliação 
 

3 Silogismo “é a argumentação em que pelo antecedente unindo dois 
termos ao mesmo terceiro é inferido o consequente unindo os ditos 
entre si”. Para aprofundar a compreensão do termo ver Silva (2009). 
Tendo em vista que a sentença é algo que está repleta de atenuantes 
os quais vão além de simples deduções lógicas, no universo jurídico 
atual este reducionismo perde cada vez mais prestígio ao tempo em 
que abre espaço para interpretações principiológicas.  
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da hermenêutica constitucional, isto é, no uso da 

nova hermenêutica constitucional. 

Tais considerações vêm a reforçar o que já 

dizia Canotilho (2002) sobre a importância de se tornar 

juridicamente eficazes as normas constitucionais ao realizar 

a sua pretensão e então torna-la de fato eficaz. Inaugura-se 

nesse novo viés da interpretação constitucional a discussão 

sobre regras e princípios bem como sua hierarquia no bojo 

das decisões judiciais. O autor adota a terminologia de que 

regras e princípios são espécies que estão contidas no 

gênero norma: A teoria da metodologia jurídica tradicional 

distinguia entre normas e princípios (Norm-Prinzip, 

Principles-rules, Norm und Grundsatz), o que contraria essa 

nova concepção hermenêutica. 

Cella (2015) abandona essa distinção para, em 

sua substituição, sugerir que as regras e princípios são duas 

espécies de normas; a distinção entre regras e princípios é 

uma distinção entre duas espécies de normas. Mas, o autor 

destaca que tem o magistrado um dever de magnitude 

comparável ao seu poder: a exigência constitucional de 

fundamentação de sua decisão a fim de afastar a sombra do 

decisionismo. 

Rossi (2019, p. 3) faz uma crítica severa à 

forma como o neoconstitucionalismo tem se formatado no 

Brasil, com especificidades próprias da doutrina pátria, 

chamando esse modelo de neoconstitucionalismo à 

brasileira. Ele alerta para que a ponderação de valores ativa 

o protagonismo judicial. Considera que 
Enquanto não nos livrarmos de uma vez por todas 
dessa postura neoconstitucionalista, com 
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procedimentos ou instrumentos metodológicos os 
quais acreditam que princípios se aplicam por 
ponderação e regras por subsunção, na falsa 
premissa de que o pós-positivismo é um 
movimento teórico por meio do qual normas são 
princípios e regras, onde os primeiros têm a função 
de resolverem casos difíceis e as últimas os fáceis, 
estaremos mergulhados no ideal norteador da 
filosofia da consciência de cariz metafísico, 
alvoroçando o protagonismo judicial e, por 
consequência, enfraquecendo a democracia. 

 

O atendimento ao novo olhar trazido pelo 

método interpretativo hermenêutico das decisões judiciais 

proporcionou a possibilidade do surgimento da tomada de 

decisões consideradas contra legem sob o prisma da 

interpretação literal do texto legal, mas constitucional sob o 

ponto de vista principiológico, ou seja, ao encontro da 

perspectiva principiológica inerente à hermenêutica 

jurídica. 

Para Mosci (2018, p. 76) o pós-positivismo 

representa um avanço em relação ao positivismo por 

realizar uma crítica contundente às teses de seu adversário 

ao identificar as limitações que precisam ser superadas 

indo além de um antipositivismo ideológico. 
Se é que podemos falar em uma corrente pós-
positivista do pensamento jurídico, então ela tem 
características comuns às duas grandes correntes 
que a antecederam: como o positivismo, não 
pressupõe a existência de um direito natural 
metafísico; e como o jusnaturalismo, exige que o 
direito positivo seja capaz de justificar suas 
premissas em bases que possam ser aceitas como 
legítimas. Pelo menos em tese, positivistas e pós-
positivistas podem coexistir em um mesmo mundo, 
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para a tristeza dos antipositivistas ideológicos de 
plantão. 

 

 

 

2.3 Decisões Contra Legem 

 

Considera-se decisão contra legem aquela que 

contraria a estrutura normativa, ou seja, privilegia outras 

fontes do direito que não a lei. A decisão judicial contra 

legem justamente argumenta que os significados mínimos 

de uma regra não podem ser seguidos em um específico 

caso concreto muito embora os fatos que o envolvem sejam, 

a ela, perfeitamente subsumíveis (BUSTAMANTE, 2005, p. 

182). 

Staffen (2014, p. 57) afirma que “as decisões 

contra legem já fazem parte da realidade do mundo jurídico 

que embora seja um fenômeno excepcional, tem a 

pretensão de justiça no caso concreto”. Soluções contra 

legem são, via de regra, soluções políticas, porque 

estabelecem critérios de organização distintos dos 

emanados dos Poderes autorizados (NADER, 2014). 

Percebe-se que ao contrário do que possa 

parecer trata-se de um tipo de decisão que embora 

destoante da norma infraconstitucional, é necessária para o 

próprio avanço do direito ao examinar o caso concreto e 

dar-lhe a resolução sob o ponto de vista da justiça e não 

propriamente à codificação à qual se contraria. 

Ferreira (2006) considera que não se pretende 

com a re(afirmação) da jurisprudência contra legem infirmar 
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o primado da lei, ao contrário, busca relativizar alguns dos 

dispositivos mais tradicionais ao qual se filia o 

ordenamento jurídico nacional que ferem a atual 

compreensão de garantia de direitos, portanto codicista por 

meio da jurisprudência e especialmente contra legem 

harmonizar, substancialmente, os modelos constitucionais 

de produção do direito. 

Trata-se, sobretudo, da perspectiva do 

destravamento do direito diante de questões tratadas 

ultrapassadamente pela estrutura normativa, isto é, 

quando se faz necessário um novo olhar perante as 

necessidades sociais que pugnam por decisões e 

consequentemente por leis mais afeitas aos seus interesses 

próprios. Essa revisão do sentido da própria lei tem sido 

insistentemente patrocinada pelo poder judiciário que 

embora tenha como função típica a aplicação da lei, não é 

incomum o emprego da jurisprudência para fundamentar 

outras decisões judiciais. 

No entanto, segundo Nader (2009, p. 96), “a 

doutrina divide essa liberdade que o juiz tem, em três 

sugestões: livre estimação (essa proposta defende a 

concessão de atribuições ao judiciário para o auxílio na 

solução de problemas)”, limitação à subsunção (cada juiz 

ou tribunal deverá se comportar de acordo com o seu raio 

de ação, que seria o de julgar, e não de criar normas 

jurídicas) e a complementação coerente e dependente do 

preceito “(ponto médio, o equilíbrio das três divisões, pois 

concilia a obrigatoriedade de seguir a competência correta 

e uma estreita liberdade). As leis são abstratas e precisam 

ser aplicadas aos casos concretos” (NADER, 2009, p. 96). 
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Ainda segundo o autor, o julgador deve 

abandonar a lei que atentar contra aqueles princípios 

fundamentais de proteção humana, a fim de dar 

efetividade ao ordenamento jurídico (direito oficial), em 

que tais princípios possuem acento compulsório, da mesma 

forma que marginaliza as normas que ferem a Lei Maior 

(NADER, 2014, p. 6). 

Nessa perspectiva, fica latente a compreensão 

de que cabe decisão contra legem sempre que sua 

justificativa se pautar na proteção de direitos fundamentais 

negados em algum fragmento da norma que resulte 

obviamente em prejuízo social. 

Quanto à repercussão diz respeito ao alcance 

da decisão contra legem, ao seu papel na vida social no 

sentido de efetivação de mudanças positivas que eram 

dificultadas pela existência de leis que andavam em sentido 

contrário ao anseio social. 

Na opinião de Bastos (2009) no contexto da 

decisão contra legem deixa a lei de ser fetichizada. Desce de 

seu pedestal, pois é elaborada por humanos que 

obviamente não conseguem captar todas as necessidades e 

os critérios vão aos poucos sendo “incapazes de se 

adaptarem às necessidades decorrentes da crescente 

complexidade da vida comunitária” (BASTOS, 2009, p. 45). 

Aquilo que se enquadraria como situação concreta, 

geradora do "problema", não responde ao que se mostra 

possível de solucionar, pois a demanda como solução 

apriorística torna-se vazia de resolutividade. 

Lamas (2011, p. 4), de forma comedida 

considera ainda que  
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A versão fraca ou moderada do positivismo é a mais 
adequada para se lidar com os eventuais problemas 
decorrentes entre a justiça e a aplicação da norma, 
pois há situações em que a lei injusta causa tamanho 
dano ao indivíduo que se deve permitir aos 
magistrados um maior grau de liberalidade para 
decidir, desde que, em conformidade com os 
valores éticos expressos no ordenamento jurídico. 

 

Nesse sentido, o objetivo hermenêutico nunca 

foi coroar uma verdade, mas fornecer a bússola para que 

muitas verdades sejam contempladas, cada uma dentro de 

suas limitações e a seu tempo, evitando que injustiças sejam 

cometidas. Diz respeito ao que Dionísio (2012) considera 

não como uma forma de hierarquizar a norma e o 

legislador, legislador e intérprete, norma e intérprete, mas 

uma convivência salutar, eficiente, eficaz e efetiva. Desta 

forma, em situações em que a lei negar os direitos 

fundamentais, pode-se considera-la inócua portanto 

passível de que uma decisão contra legem venha ocupar o 

lugar da legitimidade e não o da legalidade. Nader (2014) 

considera que nesses casos o magistrado deve 

simplesmente desconsiderar aquele documento legislativo 

e julgar de acordo com a circunstância do caso concreto. 

Por isso percebe-se o aumento de decisões 

contra legem à medida que o texto legal se petrifica no 

tempo. Desmentindo, na prática, o princípio retórico da 

separação dos poderes, nos moldes em que era 

originariamente concebido, acabou concorrendo para que 

este sofresse reinterpretação compatível com a nova 

realidade (BASTOS, 2009).  
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Na atualidade o juiz não é mais considerado a 

“mera boca da lei”,  
Realizando o papel de intérprete de cada norma 
jurídica que aplicará, pois, as normas jurídicas 
muitas vezes encontram-se eivadas por omissões ou 
conceitos vagos e indeterminados, não expressando 
a real intenção do legislador ou até mesmo, 
trazendo prejuízos a uma das partes do processo se 
aplicada imediatamente sem ser unida a um 
princípio ou outras normas, necessitando o 
Magistrado, por intermédio da Constituição, fazer 
com que se efetivem os direitos, através de suas 
decisões de cunho político (MIRANDA; 
CARNEIRO JR, 2014, p. 93). 
 

Percebe-se que com a onda 

neoconstitucionalista as decisões contra legem vêm sendo 

cada mais utilizadas visando oferecer respostas cada vez 

mais eficazes do direito às necessidades sociais. Segundo 

Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 18), “embora a passos 

lentos, a construção pretoriana (jurisprudencial) vem 

ganhando contornos novos, que permitem reconhecê-la 

como verdadeira fonte produtora do Direito”. 

A questão das decisões contra legem não está 

afeita apenas ao poder judiciário, pelo contrário, pode ser 

um ato do poder executivo. Nesse caso, de acordo com 

Mello, Alessandra (2011), deve aquele poder reconhecer o 

vício e eliminá-lo de modo a repudiar os que estejam a 

macular o Texto Constitucional. 

A contribuição dessas decisões é 

incontestável haja vista o propósito nobre de favorecer 

àqueles que não encontram guarita às suas necessidades no 

ordenamento jurídico. Trata-se de via alternativa 
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necessária à realização da própria justiça, ou seja, as 

decisões contra legem possuem a potencialidade de fazer 

justiça quando a norma positivada não consegue 

apresentar soluções dignas à complexa rede de relações 

sociais presente no meio social.  

Como afirma Nader (2009, p. 15) a decisão 

contra legem é decorrente da “má ou insuficiente legislação 

e da inércia do legislador, que permite a revolta dos fatos 

contra o direito”. No caso, busca suprir essas “falhas” 

legislativas apontando alternativas para locupletar o 

direito. 

Pinto (1977, p. 91) antes mesmo da 

promulgação da atual constituição já se posicionava 

favoravelmente a respeito das decisões contra legem ao 

afirmar que “no direito brasileiro são muitas as hipóteses 

comprobatórias de decisões contra legem, ou seja, da tese de 

que a jurisprudência pode ser considerada como fonte 

formal do Direito". Percebe-se latente a visão do autor ao 

demonstrar a incompletude prévia do texto constitucional, 

o que se pode inferir que o mesmo deva ocorrer com as 

demais normas infraconstitucionais. 

Os sinais de envelhecimento do direito 

positivado se revelam quando as leis vigentes não se 

prestam a novas construções jurídicas, deixando de 

oferecer modelos de conduta ou de organização, seja por 

regras específicas, seja pelos subsídios analógicos e 

princípios gerais de direito, ou ainda pela adoção de 

métodos hermenêuticos (NADER, 2014).  

Nessa ordem de entendimento e guardando 

concordância com Nader, Mello (1981, p. 88) considera que, 
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Violar um princípio é muito mais grave que 
transgredir uma norma. A desatenção ao princípio 
implica ofensa não apenas a um específico 
mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do 
princípio violado, porque representa insurgência 
contra todo o sistema, subversão dos seus valores 
fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra. 

 

Os doutrinadores acima citados são enfáticos 

ao destacarem, cada um a seu modo, o quão grave é a 

violação de um direito fundamental em respeito à norma. 

Por isso a confirmação doutrinária da necessidade 

excepcional da decisão contra legem na hipótese de negação 

de direitos garantidos constitucionalmente. Quaisquer que 

sejam os modos de organizar-se a Jurisdição 

Constitucional, o certo é que a anulação do ato 

inconstitucional é o que representa a principal e mais eficaz 

garantia da Constituição (TABORDA, 2014, p. 65). 

Por isso é que “o direito oficial deve 

acompanhar pari passu a modernização da sociedade, sob 

pena de vir a perder a sua qualidade de processo de 

adaptação social, deixando, então, de ser Direito, para 

figurar apenas na história das instituições jurídicas” 

(NADER, 2014, p. 3). 

É nessa perspectiva de possibilidade que as 

decisões contra legem ganham espaço sendo inclusive uma 

via legítima de positivação de anseios sociais não 

contemplados pelo legislador tão pouco atento e vigilante 
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às necessidades sociais, razão pela qual o descrédito no 

direito tem sido motivado, entre outros, pela compreensão 

engessada de que “as medidas políticas dependem 

exclusivamente do legislador” (HESPANHA, 2013, p. 11). 

Compreende o autor que nas situações de emergência pode 

o julgador adotar medidas de desentrave à liberdade e à 

faculdade de decidir. Isto tanto amenizaria o descrédito na 

justiça como preservaria o princípio da separação entre os 

poderes. 

Nesse amplo campo de reflexões acerca da 

liberdade de interpretar Starling (2012, p. 1) explica que 
Em ordenamentos jurídicos complexos, muitas 
vezes nos deparamos com casos de conflitos, seja 
entre regras, entre princípios, ou entre regras e 
princípios, que já não se resolvem apenas pelos 
critérios clássicos da hierarquia, da cronologia e da 
especialidade. [...] Admitem-se, portanto, decisões 
Contralegem, que Atienza chamou de casos 
trágicos, porque “não podem ser decididos senão 
ferindo o ordenamento jurídico”. De toda forma, 
trata-se de um fenômeno excepcional, que exige, 
para que se concretize, o alcance de uma pretensão 
de justiça no caso concreto. Por constituir um “caso 
difícil”, em que inevitavelmente estar-se-á 
afastando a incidência de princípios estruturais, 
como o princípio democrático e o da segurança 
jurídica, tais decisões exigem uma fundamentação 
extensa e robusta, vinculada ao caso concreto, pois 
só assim estará legitimamente afastada a regra que 
se pretende excepcionar. 

 

Tais considerações justificam o fundamental 

papel do judiciário que, ao perceber a fragilidade do poder 

legislativo em determinadas matérias, atua de modo a 
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compensar o olhar desatento desse poder quanto às causas 

sociais emergentes. Não obstante se verificar a expressiva 

posição doutrinária relacionada ao reconhecimento da 

importância das decisões contra legem nos casos de 

descumprimento de direitos constitucionais é bastante 

recente o crescimento dessas decisões o que pode significar 

um cuidado cada vez maior com a eficácia dos direitos 

fundamentais. 

No pensamento de Silva e Pessoa (2019, p. 5), 

É necessário haver um equilíbrio entre a atuação do 

judiciário na consecução do direito individual para que o 

orçamento público não seja onerado em demasiado, a 

ponto de se tornar inviável a atuação do Estado, leva em 

consideração o sistema de freios e contrapesos adotado de 

forma implícita pela Constituição Federal de 1988. 

Percebe-se que a execução de políticas 

públicas que atendam a essa demanda expressiva no Brasil 

é tão urgente quanto o próprio avanço do direito 

fundamental. Espaços que garantam a execução de 

políticas de inclusão social são muito importantes para que 

pessoas desprovidas das habilidades naturais possam viver 

sendo respeitadas em suas limitações. Portadores de 

epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, dores 

crônicas, entre outras tem uma esperança de que o extrato 

possa amenizar os frequentes desconfortos que padecem. 

A preocupação em se estudar as propriedades 

terapêuticas do canabidiol estendem-se à medicina 

veterinária. Escobar (2018, p. 43) em seu estudo afirma que  

São necessários mais ensaios pré-clínicos e clínicos com 

animais, utilizando o CBD, para que seja possível conhecer 
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melhor as propriedades terapêuticas e farmacológicas deste 

composto, além disso, uma vez que os cães apresentam 

mais receptores canabinoides do que humanos, é 

importante identificar os efeitos colaterais a longo prazo. 

Desta forma, pode-se inferir que envolver os profissionais 

médicos veterinários nas discussões referentes ao uso de 

fármacos a base de CBD é fundamental para avançar nas 

pesquisas, assim como na possibilidade de tornar real a 

aplicação terapêutica destes compostos em animais. 

Ribeiro (2012) em sua tese de doutorado 

concluiu que o canabidiol poderá vir a ser ferramenta 

terapêutica útil no tratamento de doenças inflamatórias 

pulmonares. Desta forma verifica-se que há uma ampla 

abordagem sobre a possibilidade da adoção do canabidiol 

como auxiliar no tratamento de doenças tanto de humanos 

como de animais. 
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3 A Ponderação de Direitos Fundamentais sobre o 

Conteúdo do Direito Positivado para Solução de Conflitos 

 

A interpretação normativa faz parte da 

consolidação dos dispositivos constitucionais o que de 

plano aponta para a imprescindibilidade da atenção às 

infindáveis necessidades sociais que vão se construindo 

com o desenrolar da vida em sociedade. Há tempos que 

esse debate circunda os meios acadêmicos e jurídicos 

trazendo à baila com frequência a força coercitiva da lei ou 

sua flexibilização. 

Neste cenário fecundo de reflexões encontra-

se a atual Constituição ao trazer em seu bojo de intenções 

elementos taxativos que impedem qualquer negociação, a 

exemplo das cláusulas pétreas, mas também abre 

possibilidades a interpretações de várias ordens o que pode 

ter sido a real intenção do legislador originário visando 

mesmo que o olhar sobre os direitos nela abarcados 

pudessem ter os mais amplos sentidos. A tarefa é complexa 

e a ponderação parece ser o caminho necessário à busca da 

eficácia normativa evitando-se potencialização de excessos 

da interpretação ou ao contrário, redução do alcance na 

satisfação das necessidades sociais ao interpretar o direito 

positivado de forma restrita.  

 

3.1 Judicialização da Saúde: princípios que amparam as 

decisões judiciais 

 

Inicialmente ao abordar especificamente a 

questão da judicialização da saúde necessário se faz uma 
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breve consideração acerca da própria natureza do ato de 

interpretar. Cavalca (2012, p. 148) identifica o desafiante 

instante da interpretação da Constituição como “ao mesmo 

tempo em que é o supremo texto jurídico da Nação, é 

também o que mais se presta à interpretação, com o caráter 

mais aberto da sua linguagem e mesmo da estrutura das 

normas constitucionais”. A autora alerta, em seu estudo, 

para a necessidade de se relacionar sociedade e direito 

quando da tentativa de se interpretar, pois só então será 

possível realizar uma interpretação em conformidade ao 

que Miguel Reale (1968) chama de globalidade de sentido 

do processo hermenêutico, ou seja, uma visão em conjunto 

e holística de que como os conceitos ora apresentados 

(sociedade e direito) se relacionam. Para ela a interpretação 

seja da Constituição, seja da lei, está sempre presente e é a 

partir dela que se encontra o sentido da norma, não sendo 

possível sua aplicação sem interpretação. Portanto, seja 

qual for o texto, a interpretação é inerente ao ato de sua 

utilização. 

Ronald Dworkin em sua obra “O Império do 

Direito” publicado em 2007, traz uma crítica severa à 

postura jurídica dos juízes convencionalistas considerando 

que ora buscam interpretar o texto legal segundo a intenção 

do legislador, de outra feita pesquisam sobre qual a 

intenção do legislador ao formular a lei e quando avançam 

procuram até mesmo reencontrar a vontade geral e a 

vontade do Soberano com a expectativa de reconstruir a 

lógica do sistema normativo chegando inclusive nos limites 

entre positivismo e hermenêutica daí que Dworkin os 

considerem “interpretativistas”. 
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No liberalismo igualitário de Dworkin é 

discutido o desafio de como lidar com os casos difíceis, o 

que certamente o induziu a aprofundar sua visão sobre 

como promover a igualdade e prezar pelo livre arbítrio do 

juiz contido. Mas ele destacava que os casos difíceis aos 

quais ele se reporta não se referem a um caso isolado, mas 

a todos os seus reflexos para a coletividade. 

A visão de Dworkin tem norteado muitos dos 

enunciados teóricos sobre os conflitos entre os direitos 

fundamentais e o direito positivado. Por ser compreendida 

por várias perspectivas analíticas, a interpretação jurídica 

em si traz uma série de discussões sobre sua natureza e 

alcance.  

Alencar (2008) considera a inexistência de 

consenso acerca do seu entendimento, pelo contrário, o que 

encontra normalmente é uma série de dúvidas causadas em 

virtude de cada concepção filosófica à qual está atrelado o 

intérprete como também à natureza do objeto fruto da 

interpretação. Para o autor trata-se da divisão doutrinária 

entre interpretação em geral e interpretação 

especificamente constitucional.  

Como se observa, a interpretação em si 

mesma já é motivo de controvérsia entre os juristas 

denotando sua característica pluriforma segundo a qual os 

inúmeros modelos interpretativos não excluem uns aos 

outros, mas se complementam, em algumas circunstâncias, 

como bem aborda Dworkin quando se refere aos juristas 

conservacionistas. 

Em discussão teórica sobre se o juiz deve ou 

não deve tomar decisões políticas em casos controversos, o 
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autor considera que a “aquiescência às leis evidentemente 

não é suficientemente para a justiça; a aquiescência plena 

provocará injustiça muito séria se suas regras forem 

injustas” (DWORKIN, 2005, p. 8). Defende que o papel do 

juiz vai além de simplesmente aplicar a lei. Indaga, 

portanto se decisões judiciais de questões de princípio 

(distintas das de política) ofendem alguma teoria plausível 

de democracia. Aqui o autor demonstra sua preocupação 

em alinhar a interpretação jurídica ao Estado democrático 

de direito, o qual se caracteriza sobretudo pelo acesso à 

adequada prestação jurisdicional. 

Por isso no entendimento de Cavalca (2012), a 

força normativa da Constituição só será alcançada pela 

interpretação, pois a condição para que o direito normativo 

seja legítimo é a sua realizabilidade. Assim, a legitimidade 

de uma norma no entendimento da autora se dá no instante 

em que o sentido da norma é concretizado, quando se 

realiza o previsto na norma, por isso essa força normativa 

da Constituição que adquire forma ao se materializar 

enquanto instrumento de justiça social. 

Ao divergir dos postulados de Ronald 

Dworkin, Alex (2001, p. 285-286) fomenta elementos hábeis 

para a multiplicação de princípios e valores alheios ao 

Direito para simulação de fundamentos jurídicos. De tal 

sorte, “o modelo tripartite de sistema jurídico – regras; 

princípios e procedimentos – propicia, na prática, a 

descalcificação da solidez das normas jurídicas, em favor 

do discurso prático”. Diferentemente de Dworkin, Alex 

parece sentir um esvaziamento da norma quando passa por 
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um processo de interpretação, sobretudo em relação aos 

princípios tão subjetivamente discutidos.  

Staffen (2014, p. 9) em crítica ao pensamento 

de Alex diz que há problemas claros em se aceitar tal 

postulado, “notadamente pela permissividade de 

reprodução desatenta de argumentos exarados em uma 

realidade descompassada com a situação fática desvelada”. 

Verifica-se que o discurso do autor pende para a 

compreensão da interpretação como uma flexibilidade 

necessária para que a norma adquira o formato que melhor 

lhe caiba para cada caso. 

Apesar desta dificuldade de se eleger uma 

interpretação mais “adequada”, pois conforme dito acima 

toda interpretação carrega um conteúdo ideológico 

determinado, alguns modelos interpretativos são mais 

comuns e se imiscuem numa mesma decisão judicial. 

Exemplo pontual desta heterogeneidade e traço ímpar de 

cada julgamento diz respeito à compreensão ou 

importância própria do que sejam os direitos fundamentais 

e a ausência de linearidade na doutrina.  

Para uns, sua origem data da Magna Carta 

Inglesa. Canotilho (2002), e.g., afirma que seu marco é a 

Revolução Francesa com a declaração dos direitos do 

homem. O certo é que independentemente da precisão de 

seu nascimento, pode-se afirmar categoricamente que suas 

bases conceituais estão voltadas à limitação de poderes do 

Estado representado à época pela monarquia. Visava entre 

outros garantir os direitos individuais do ser humano. 

Surgiu inicialmente com a perspectiva de exigir do Estado 
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sua abstenção na ingerência à liberdade dos indivíduos, 

portanto, da luta contra o absolutismo.  

A obra de Bobbio, “A Era dos Direitos”, é 

considerada como uma das referências específicas sobre a 

temática descrevendo as características de cada um dos 

direitos fundamentais. Vale salientar que as expressões 

geração e dimensão são meras criações doutrinárias 

podendo esses termos serem usados a critério de cada 

doutrinador. No entanto, Canotilho (2002) discorda da 

utilização da expressão “geração” por considerar que dá a 

ideia que uma geração está sucedendo a outra. Entende o 

autor que uma é complementar à outra. 

Conforme Silva (2012, p. 178), a expressão 

direitos fundamentais é reservada para “designar, no nível 

do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que 

ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre 

e igual de todas as pessoas”. No nível qualificativo refere-

se às “situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não 

se realiza”. 

Para Paulo e Alexandrino (2014, p. 100) 

direitos fundamentais são aqueles reconhecidos como tais 

em determinado ordenamento jurídico de certo Estado.  

Moraes (2007) aponta como principais 

características dos direitos fundamentais a 

imprescritibilidade4; a inalienabilidade5; a 

 
4 Não desaparecem no decorrer do tempo. 
5 Não há possibilidade de transferência dos direitos fundamentais a 

outrem. 
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irrenunciabilidade6; a inviolabilidade7; a universalidade8; a 

efetividade9; a interdependência10; a 

complementariedade11 e a relatividade12. 

Pfaffenseller (2007, p. 92) considera 

problemática “a busca de um fundamento absoluto sobre o 

qual respaldá-los, de modo a garantir seu correto 

cumprimento ou até mesmo como meio de coação para sua 

observância de maneira universal”. 

Assim, além dos direitos individuais em 

decorrência da própria evolução social e econômica 

advinda da revolução industrial ao longo do século XIX, 

caracterizados essencialmente pelo princípio da liberdade, 

“constatou-se que a mera positivação em textos jurídicos de 

direitos garantidores da liberdade não se mostrava 

suficiente para a sua real proteção e concretização” 

(FUHRMANN, 2013, p. 26). Necessário se fazia ampliar 

essa gama de direitos visando a efetivação da justiça, 

surgindo assim os chamados direitos de segunda dimensão 

ou geração. Neles o indivíduo passaria a ser sujeito de 

 
6 Em regra, os direitos fundamentais não podem ser objeto de renúncia. 
7 Impossibilidade de sua inobservância por disposições 
   infraconstitucionais ou por atos de autoridades públicas. 
8 Devem abranger todos os indivíduos, independentemente de sua 

nacionalidade, sexo, raça, credo, ou convicção político-filosófica. 
9 A atuação do Poder Público deve ter por escopo garantir a efetivação 

dos direitos fundamentais. 
10 As várias previsões constitucionais, apesar de autônomas, possuem 

 diversas intersecções para atingirem suas finalidades. 
11 Os direitos fundamentais devem ser interpretados de forma conjunta 

com a finalidade de alcançar os objetivos previstos pelo legislador 
constituinte. 

12 Os direitos fundamentais não têm natureza absoluta. 
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direitos a prestações sociais estatais como assistência social, 

saúde, educação, trabalho, entre outros.  

Nessa mesma direção de entendimento de 

Mello, Alessandra (2011, p. 886) considera que  
Sendo a Constituição um plexo de normas jurídicas 
– e normas de nível supremo – é inevitável concluir-
se que há violação à Constituição tanto quando se 
faz o que ela inadmite como quando se omite fazer 
o que ela impõe. E se omissão houver ficará 
configurada uma inconstitucionalidade. 

 

Dentro dessa ótica a política de proteção à 

dignidade humana surge no intuito de estabelecer que as 

instituições sociais não violem o já conquistado 

autorrespeito e a autoestima de cada indivíduo, 

importando dizer, que elas devem proteger os cidadãos de 

toda e qualquer experiência (negativa) de humilhação 

(VINCENZI, 2013, p. 75). 

Para o autor o conceito jurídico de dignidade 

humana, por sua vez, é o pendor interpretativo de todo o 

arcabouço democrático dos direitos e garantias 

constitucionais internalizados pela ordem jurídica estatal. 

De conceito moral passa a dignidade humana no âmbito 

interno, a valer também como conceito jurídico, que há de 

ser efetivado pelo Poder Judiciário, em especial a partir de 

interpretação e aplicação diretiva dos Tribunais 

Constitucionais. 

Ordinariamente “os direitos humanos e 

fundamentais (civis, políticos e sociais), são sempre direitos 

referidos, em primeira linha, à pessoa individualmente 

considerada, e é a pessoa” (cuja dignidade é pessoal, 
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individual, embora socialmente vinculada e responsiva) a 

sua titular por excelência (SARLET, 2010, 65). O autor 

defende a tese da simultaneidade dos direitos 

fundamentais individuais e transindividuais.  

A doutrina ainda apresenta os direitos 

fundamentais de terceira dimensão. Trata-se dos princípios 

da solidariedade e da fraternidade. São atribuídos 

genericamente a todas as formações sociais, protegendo 

interesses de titularidade coletiva ou difusa. São aqueles 

relacionados ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, 

o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação. Embora seja 

corrente minoritária na doutrina, alguns constitucionalistas 

entendem existir também os direitos de quarta e quinta 

gerações, como Bonavides (2007) e Bobbio (1992). 

Para uma melhor análise do tema ora 

analisado neste estudo, torna-se evidente a necessidade de 

introduzir o conceito de direitos de personalidade que 

servirão de base para as suas conclusões. Assim será neste 

estudo adotado o conceito proposto por Gagliano e 

Pamplona Filho (2011) no qual compreende ser aqueles que 

têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da 

pessoa em si e em suas projeções sociais, cuja proteção está 

tutelada pela ordem jurídica. 

Os direitos da personalidade são 

resguardados a partir do momento que surge o ser 

humano, pois neste instante o mundo jurídico já lhe garante 

proteção (PINHO, 2005). Por serem inatos, independem do 

reconhecimento legislativo. Embora sejam classificados 

pela doutrina como físicos, psíquicos e morais, a análise de 
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Gagliano e Pamplona Filho (2011) está adstrita à sua 

classificação física por tratar-se questão relacionada à 

saúde, dignidade humana, acesso à justiça, entre outros. 

Em artigo sobre a garantia de direitos 

fundamentais à saúde SARLET (2010, p. 223-224) é bastante 

contundente quanto à imediaticidade do cumprimento das 

normas garantidoras dos direitos fundamentais. Para ela 
É preciso guardar coerência com a tese de que por 
força da aplicabilidade imediata das normas de 
direitos fundamentais e da necessária preservação 
da supremacia da normativa constitucional, ao 
legislador e administrador (tal como ao Juiz) não se 
pode, especialmente em matéria de direitos 
fundamentais, assegurar ao legislador e ainda mais 
ao administrador uma margem de ação plena, 
absolutamente imune ao controle com base na 
constituição, permitindo, por exemplo, por omissão 
(deliberada, ou não) a exclusão de medicamentos 
ou outras prestações indispensáveis à própria vida 
da pessoa, além da necessária salvaguarda em 
relação a bens e serviços que possam dar conta das 
peculiaridades de casos individuais, já que as 
necessidades de cada pessoa (e mesmo alternativas 
de tratamento) podem variar fortemente de caso a 
caso, e a padronização pode resultar em inevitável 
exclusão de tratamento da doença em algumas 
situações. 

 

Entre as questões abordadas pela autora 

destaca-se a compreensão de que a padronização de 

tratamento médico às questões de saúde em nome da 

igualdade pode gerar efeito contrário ao desejado pela 

norma a ponto de excluir o indivíduo do direito a um 

atendimento especial. Evidencia-se que cada caso deve ser 

analisado levando em conta suas especificidades de modo 
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que se possa assistir a todos embora com procedimentos 

diferentes e de acordo com suas necessidades. 

Como se verá mais adiante neste estudo, os 

direitos fundamentais de segunda geração/dimensão são 

os mais utilizados como subsídio às decisões judiciais que 

autorizam a liberação do CBD para tratamento de saúde. É 

por eles que o judiciário vem respaldando suas decisões. 

Evidenciada a omissão do legislativo em questões ligadas 

aos direitos fundamentais, o judiciário recorre a essas teses 

para fazer cumprir o disposto na Constituição Federal. 

O art. 5º da Constituição Federal brasileira de 

88 (CF), expressa claramente que  
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 á propriedade”, ou seja, 
trata especificamente dos direitos e deveres 
individuais e coletivos. Estes devem ser 
respeitados de imediato (BRASIL, 1988).  

 

Trata-se não de um simples direito à vida, 

mas de uma vida digna, de condições necessárias a essa 

existência. A esse respeito Paulo e Alexandrino (2014, p. 

121) consideram que possuem duplo aspecto: o prisma 

biológico que se refere à integridade física da pessoa e, no 

sentido mais amplo, as condições materiais e espirituais à 

existência digna, ou seja, não basta ter integridade física, a 

completude do ser humano ultrapassa as condições básicas 

de existência e vislumbra a própria essencialidade do ser 

humano em viver condignamente. 
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Para Silva (2012) a vida é muito mais que seu 

sentido biológico por isso a dificuldade natural de defini-la 

em virtude da própria dinamicidade e consequentemente a 

constante transformação do ser humano, mas sua 

identidade permanece mantida, caracterizada, e, portanto, 

as ações estatais voltadas para o bem-estar precisam ter a 

perspectiva de proporcionar as condições adequadas para 

o seu pleno exercício. 

No art. 6º a CF garante grupos de indivíduos. 

Encontra-se explícita a garantia de direitos sociais 

entendidos com os relacionados “à educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, segurança, a 

previdência social, à proteção à maternidade e à infância e 

assistência aos desamparados”.  

Especificamente, a Constituição de 88 

expressa em seu artigo 196 que “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 a promoção, proteção e recuperação” 

(BRASIL, 1988). Vê-se que a Constituição consagrou nesses 

três artigos em tantos outros a exemplo dos art. 7º incisos 

IV e XXII; art. 23, inciso II; o art. 24, inciso XII o direito à 

saúde colocando-o como direito fundamental e, portanto, 

obrigando o Estado a ofertar esse direito.  

Os direitos sociais têm sua aplicação diferida 

ou progressiva, ou seja, ao longo do tempo de acordo com 

suas possibilidades, mas nada impede que sua 

implementação seja feita de imediato por via judicial, 

considerado por muitos como ativismo judicial. Assim, 
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aquele que dispuser de condições para concretizar esses 

direitos não poderá exigir a prestação dos mesmos por 

parte do Estado (ALEX, 1999). 

Mas, quando um indivíduo não possui os 

meios suficientes para a efetivação dos direitos sociais, 

comumente recorre aos agentes públicos visando uma 

prestação estatal capaz de atender suas necessidades. Entra 

então o debate sobre a efetividade dos direitos sociais. A 

decisão sobre a obrigatoriedade de seu cumprimento 

perpassa por todos os poderes, cada um agindo de acordo 

com sua competência. No Brasil a via judicial tem sido a 

alternativa encontrada por quem demanda direitos sociais 

os quais o executivo não os garante principalmente nos 

casos relacionados à saúde. 

Em estudo sobre o “direito à saúde e o 

princípio da reserva do possível”, Silva (2013) analisa o 

direito à saúde em face aos princípios da igualdade, da 

proporcionalidade, e da reserva do possível. De modo geral 

estes são os que mais frequentemente estão 

fundamentando as petições e as decisões judiciais que 

versam sobre atendimento a serviços de saúde13.  

Silva (2013, p. 23) se baseia no conceito 

elaborado por Bastos (2015) para definir o princípio da 

igualdade no qual o autor afirma que  
No sentido material ou substancial, a igualdade 
significa o desejável tratamento equânime de todos 
os homens, proporcionando-lhes idêntico acesso 
aos bens da vida. No sentido formal a igualdade 

 
13 No item 4.2 do presente estudo serão apresentados os princípios que    

fundamentam algumas das mais recentes decisões judiciais    
relacionadas ao uso do canabidiol. 
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dirige-se imediatamente ao legislador e 
mediatamente aos seus aplicadores. 

 

O princípio da proporcionalidade “serve 

como critério de aferição da validade de limitações aos 

direitos fundamentais” (SILVA, 2013, p. 24-25). Para a 

autora é também conhecido como princípio da vedação de 

excesso por ser “capaz de evitar abusos que possam vir a 

ocorrer sob o fundamento do direito à saúde”.  

Por outro lado, princípio da reserva do 

possível segundo Silva (2013, p. 26) “regula a possibilidade 

e a extensão da atuação estatal no que se refere à efetivação 

de alguns direitos sociais e fundamentais, tais como o 

direito à saúde, condicionando a prestação do Estado à 

existência de recursos públicos disponíveis”. 

O poder executivo frequentemente recorre ao 

princípio da reserva do possível para justificar sua 

impossibilidade real de atendimento alegando muitas 

vezes a escassez humana e material para tal prestação. Esse 

argumento é posto em plano inferior no estudo de Slaibi 

(2012, p. 227) sobre o aumento da demanda por assistência 

ao Estado. Para a autora considerando-se o princípio 

constitucional do acesso à justiça o 
Estado tem obrigação de natureza rebus sic 
stantibus, mormente naqueles casos de doenças 
crônicas (em face dos sensíveis avanços da medicina 
e das peculiaridades de cada paciente) atestadas por 
laudo médico de profissional habilitado, mesmo 
porque o cidadão deste século XXI tem o direito 
fundamental de usufruir dos avanços tecnológicos 
como corolário do seu direito à dignidade.  
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Vê-se a amplitude do princípio do acesso à 

justiça exatamente na questão do direito ao usufruto de 

tecnologias em respeito ao princípio da dignidade humana. 

Slaibi comunga com a opinião de Dworkin sobre os 

investimentos necessários contidos nos pressupostos do 

liberalismo igualitário. Em análise semelhante Portela e 

Salgado (2013, p. 97) relacionam a questão do acesso à 

saúde a um dos aspectos da bioética. Para as autoras 
Deve-se pensar então nas estruturas formais que 
envolvem os direitos para que haja eficazmente a 
acessibilidade a eles. Sendo assim, a aplicabilidade 
poderá ser resolvida mediante participação dos 
cidadãos, deixando claro ao Estado que não se trata 
nem de assistencialismo, nem de paternalismo, mas 
sim “direito fundamental” adquirido. 

 

Negar o acesso à medicação, técnicas 

modernas e inovadoras de tratamento de doenças significa 

muito mais que afastar o cidadão dos meios mais 

adequados de enfrentamento das enfermidades. Atos dessa 

natureza podem ser encarados com importante conotação 

desumana e ainda ser elevados à categoria de máxima de 

injustiça social tamanho seu descaso com o bem-estar e a 

qualidade de vida do ser humano. Por isso a necessária 

ponderação ao se estabelecer quando, a quem e em que 

circunstância o Estado deve suprir seu papel na tentativa 

de atenuar as desigualdades latentes. 
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3.2 Atuação do Judiciário na Tutela dos Direitos 

Fundamentais: ativismo judicial ou judicialização da 

política?  

 

Tem sido de uma maneira bastante presente 

no cotidiano doutrinário a confusão feita por juristas sobre 

Judicialização da Política com Ativismo Judicial, mas, 

segundo Arruda (2014) não é o mesmo instituto, pois o 

“Ativismo Judicial é um atuar proativo do Poder Judiciário 

que invade a esfera dos Poderes Executivo e Legislativo”, 

tratando de temas de natureza política, ferindo assim a 

Separação dos Poderes caso os poderes políticos não 

tenham ferido o texto constitucional (ARRUDA, 2014, p. 3). 

Já na judicialização da política, segundo o 

autor, o Poder Judiciário  
Aprecia questões políticas que lhe são levados a 
cabo por estarem os poderes políticos maculando a 
Constituição e causando danos aos cidadãos que 
provocaram tal apreciação do Judiciário, para que 
sejam eles por “este órgão solucionado, aonde não 
terá o Judiciário outra saída a não ser apreciar o 
pedido que lhe foi endereçado, devido ser ele o 
guardião da Constituição, sem que isto provoque 
um choque com o princípio da Separação dos 
Poderes (ARRUDA, 2014, p. 3). 

 

Evidencia-se, portanto, um fenômeno 

crescente da judicialização da vida, revelador do fato de 

que inúmeras questões de grande repercussão moral, 

econômica e social passaram a ter sua instância final 

decisória no Poder Judiciário e, com frequência, no 
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Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal 

Federal (STF) (MENDONÇA; BARROSO, 2013, p. 2). 

No caso específico deste estudo a explicação 

do fenômeno está diretamente relacionada à ineficiência 

administrativa da proteção do direito fundamental à saúde 

pública, o que tem promovido a exacerbada busca pelo 

Poder Judiciário para que tal direito seja atendido. Para 

Cambi e Boff (2015, p. 20) esse fenômeno é resultado da 

“omissão do Poder Público na efetivação de políticas 

públicas indispensáveis à tutela desse importante direito 

fundamental social conduz ao fenômeno complexo da 

judicialização da saúde”. 

No entendimento de Miranda e Carneiro Jr. 

(2014, p. 91) o mecanismo do ativismo judicial deve ser 

utilizado de forma preponderada entre a interpretação 

constitucional visando os direitos fundamentais e o 

princípio da separação dos poderes para o magistrado não 

se tornar soberano. Os autores alertam para o cuidado 

necessário que o poder judiciário precisa ter visando 

respeitar o princípio da separação entre os poderes, o que 

em contrário, poderia trazer instabilidade e insegurança 

jurídica provocando mais incertezas quanto à definição dos 

papeis institucionais. 

Mas, para Cappelletti (1993, p. 21), embora o 

intérprete se mantenha fiel ao texto normativo ele sempre 

será forçado a ser livre, porque todo texto legislativo, deixa 

espaço para variações e nuances para a criatividade 

interpretativa. Desse modo, independentemente da 

corrente de pensamento que fundamenta a maneira de 
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proferir a decisão, ela sempre terá margem para a 

interpretação. 

A posição doutrinária das mais enfáticas 

sobre a necessidade do ativismo judiciário é a Miranda e 

Carneiro Jr. (2014). Para eles a realização da justiça se dá via 

posição ativista do poder judiciário que cristaliza a função 

social do direito ao possibilitar que de fato o Estado 

democrático de direito se concretize na práxis social. 

Em relação ao enfoque constitucional 

democrático, Carvalho (2012, p. 87) defende que “não se 

admite que qualquer direito humano seja posto à 

disposição discricionária do legislador, visto não existir 

nenhum direito humano com hierarquia superior a outro”, 

já que o direito à saúde e à educação é tão importante como 

o direito à vida privada, à liberdade de consciência, para 

cada um e de todos os seres humanos. Esse posicionamento 

demonstra o quanto os valores e princípios constitucionais 

sempre estarão alavancando decisões de cunho social. 

Por isso a importância da hermenêutica 

jurídica como a expressão da arte de interpretar, porém 

“deve evoluir e se adequar ao pós-positivismo e aos 

problemas de um legislador que nem sempre se faz claro, 

ou ainda pior, cria normas sem procedimento, com vagueza 

e lacunas” (GONÇALVES, 2012, p. 263). 

Assim é que de acordo com o posicionamento 

de Marinoni (2006) a norma geral deve ser interpretada de 

acordo com o caso concreto de modo que cabe ao 

magistrado o exercício do controle de constitucionalidade 

de maneira a garantir os direitos fundamentais. Atento a 

essa complexa e inovadora forma de interpretação é que o 
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STF vem exercendo como nunca seu papel representativo 

de demandas sociais e de anseios políticos que não foram 

satisfeitos a tempo e a hora pelo Congresso Nacional 

(MENDONÇA; BARROSO, 2013, p. 3). 

E como são infindáveis as demandas sociais, 

a jurisdição constitucional acaba sendo acionada por todos 

os lados. E com isso permitem que o Supremo Tribunal 

Federal, Corte Superior, processe esse conjunto de questões 

políticas na linguagem da Constituição e dos direitos 

fundamentais a exemplo da autorização do uso do 

Canabidiol para tratamento de doenças crônicas. 

A população, atenta a essas perspectivas 

interpretativas, sobretudo as que vão ao encontro de 

direitos sociais inseridos no campo da saúde e da educação, 

utiliza-se das audiências públicas como instrumento por 

meio do qual são travadas discussões e os contraditórios 

pontos de vista. É por meio dessa participação democrática 

que o judiciário contextualiza com maior precisão a 

importância dessas demandas para o conjunto societário.  

Porém, não há um método - específico ou não 

- para se compreender a Constituição. A construção dos 

métodos evidencia regras que facilitam o encontro de 

soluções, porém dificultam o desvelamento do ser dos 

entes constitucionais necessários à concretização 

constitucional. Os métodos são reducionistas e encobrem 

compromissos que devem ser apresentados e contrastados 

com a ideologia constitucionalmente adotada ou correta e 

adequadamente aplicada (ALENCAR, 2008, p. 10). 

Uma hermenêutica jurídica contemporânea 

impõe à análise das normas uma significância vinculada ao 
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que denominamos de devida hermenêutica constitucional, 

pois 
Cumpre ressaltar que a análise de casos a serem 
decididos tem, por exigência constitucional, que 
atender aos princípios institutivos do devido 
processo legal, regenciador do procedimento 
interpretativo preparador de um provimento final 
(decisão) (NEGRI, 2007, p. 5). 

 

Nesse reconhecimento doutrinário e 

jurisprudencial acerca das ponderações necessárias no ato 

de julgar em que os juízes assumem o papel de juízes 

legisladores, os magistrados nada mais fazem do que 

fortalecer a democracia e o equilíbrio entre os poderes 

(OLIVO, 2015, p. 108). 

Tal reconceituação da maneira de julgar 

praticamente abolindo a máxima montesquieuriana do juiz 

ser a boca da lei implicou na mudança radical da 

interpretação judicial fazendo com que, como defende 

Gomes et al. (2013, p. 128), surgisse a necessidade da 

utilização da “técnica de ponderação de princípios”. Isto 

demonstra que o julgador estará com certa frequência 

diante de pelo menos dois princípios os quais poderão vir 

a competir entre si sobre o nível ou grau de importância 

provocando um verdadeiro portfólio de decisões sobre 

uma mesma demanda, o que não é necessariamente bom 

ou ruim, mas reflete, como afirmam Mendonça e Barroso 

(2013, p. 3) a consolidação das democracias maduras “como 

instrumento de mediação das forças políticas e de proteção 

dos direitos fundamentais”. 
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Embora a doutrina majoritária seja bastante 

receptiva e defensora a respeito da relevância dos 

princípios constitucionais e dos direitos fundamentais se 

sobressaírem nas decisões judiciais, ainda existe uma 

ausência de consenso sobre os procedimentos 

viabilizadores desta perspectiva, o que tem causado certa 

dificuldade ao julgador do que considerar ou não relevante 

em cada caso concreto. Perez (1995, p. 247) considera que  
Das normas reconhecedoras dos direitos 
fundamentais deve-se buscar extrair o máximo de 
efetividade material. Deve o intérprete enfrentar, 
sim, as dificuldades oriundas da característica 
normativa (aplicabilidade) adversa à efetivação de 
alguns desses direitos, oriundas da conformação 
constitucional dos mesmos e, ainda, as dificuldades 
relacionadas à sua realização concreta, material, no 
plano da relação entre o Estado e a sociedade, tendo 
em conta os dados da conjuntura socioeconômica. 
Mas deve ter sempre em mente que, em visão 
prospectiva, possui a obrigação de tentar superar 
esses obstáculos, visando à concretização dos 
princípios norteadores do Estado Democrático e 
Social de Direito. 

 

É nesse sentido que a judicialização da 

política se torna necessária para a efetivação das garantias 

constitucionais. Como o ordenamento jurídico apresenta-se 

frequentemente aquém das respostas que a sociedade 

espera para a resolução dos conflitos sociais, torna-se 

imperativo o papel do judiciário em reconhecer a 

procedência de pedidos cujos valores e princípios estão 

sendo desconsiderados pela lei ou por sua omissão.  
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3.3 O Teor Principiológico do Novo Código de Processo 

Civil para a Efetivação dos Direitos Fundamentais  

 

Em 16 de março de 2015 foi aprovada a Lei nº 

13.105 cujo teor refere-se ao Novo Código de Processo Civil 

(NCPC) o qual deverá vigorar a partir de 16 de março de 

2016. Como se esperava, inúmeras foram as alterações em 

relação ao CPC de 1973, entre elas as condições da ação. No 

entanto seu núcleo permaneceu, não foi mudado 

essencialmente, mas democratizou o papel de todos os 

operadores do direito quando definitivamente trouxe o 

constitucionalismo para o Código ao positivar uma série de 

princípios que antes eram vistos apenas na Constituição 

Federal a exemplo da celeridade processual, cooperação e 

duração razoável do processo (GAJARDONI, 2014). 

Para efeito de esclarecimento sobre o 

significado que os princípios possuem na análise da 

temática dos direitos fundamentais, neste estudo adotou-se 

a definição de Mello (2009) na qual princípios são um 

mandamento nuclear de um sistema, alicerce que se 

encontra embutido nas normas servindo de critério para 

sua exata compreensão e inteligência. Desse modo, é 

evidente que em cada norma encontra-se presente uma 

carga principiológica importante, o que não significa 

necessariamente a consonância das normas com os direitos 

fundamentais, podendo inclusive contrariá-los, caso esse 

em que sua constitucionalidade está sujeita a 

questionamento. 

À primeira vista a implicação maior da 

codificação principiológica será a sua presença marcante 
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nos julgamentos. As decisões judiciais terão um novo perfil, 

conforme prevê o no art. 8º do NCPC. O juiz poderá se 

libertar daquele conceito tradicional de norma jurídica, ao 

ser inspirado pelos princípios e pelos entendimentos 

jurisprudenciais, mas essa interpretação não será 

individual e sim baseada nos precedentes dos Tribunais, 

afastando-se cada vez mais daquele legalismo típico das 

decisões positivistas. As decisões serão figuras híbridas 

(civil law + common law)14, aplicando-se preferencialmente 

um direito jurisprudencial antes mesmo que a lei, estando 

positivado no NCPC a relevância da hermenêutica jurídica, 

buscando, na opinião de Bueno (2015) aprimorar as escolas 

hermenêuticas. A função dos princípios adquire maior 

força numa decisão do que a norma “pura”. Passa de 

coadjuvante para prevalecente à medida que deixa de 

representar modelos doutrinários e adquire existência 

própria na norma. 

Além disso, o julgador pode utilizar de 

mecanismos alternativos para a solução de conflitos a 

exemplo da audiência de conciliação que adquiriu caráter 

de procedimento obrigatório no NCPC (art. 3º § 3º). O que 

está evidente é a força que os princípios passaram a ter 

como fundamento essencial na tomada de decisões e 

adequada resolução dos conflitos. É de se frisar que a 

prática da conciliação já é uma realidade nos Tribunais 

brasileiros. O que se destaca é a codificação no NCPC 

 
14 Common Law se fundamenta na lei não escrita, no direito 

jurisprudencial e nos costumes; enquanto que a Civil Law se alicerça 
na lei devidamente positivada e codificada. 
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significando a consolidação deste tipo de artifício para 

resolução de conflitos. 

Para tanto constata-se a submissão do novo 

CPC ao modelo constitucional do direito processual civil 

pois os princípios estão positivados no NCPC logo nos seus 

primeiros artigos. Do art. 1º ao 11 são apresentados os 

princípios e parâmetros norteadores do processo. Dos onze 

artigos apenas os arts. 2º (princípio dispositivo), 7º 

(princípios da isonomia e do contraditório) e 11 (princípios 

da publicidade e da motivação) apresentam 

correspondência no atual CPC de 1973. Os demais são 

inovadores tais como: Princípio da supremacia do texto 

constitucional (1º); Princípio da inafastabilidade da 

jurisdição e meios alternativos de solução de conflitos (3º); 

Princípio da razoabilidade e duração do processo (4º); 

Princípio da boa-fé processual (5º); Princípio da cooperação 

(6º); Parâmetros de interpretação a cargo do magistrado 

(8º); Princípio do contraditório (9º); Princípio do 

contraditório: vedação de decisões-surpresa (10º) (BUENO, 

2015). 

O princípio da supremacia do texto 

constitucional segundo Bulos (2011) refere-se à 

superioridade constitucional aos outros documentos legais. 

É a subordinação e adequação das demais normas à 

Constituição. Essa rigidez é uma característica da CF 

brasileira, que embora rígida admite emendas 

constitucionais desde que obedecido o devido processo 

legislativo previsto por ela mesma no art. 60. 

A inafastabilidade da jurisdição e meios 

alternativos de solução de conflitos já é um princípio 
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consagrado no ordenamento jurídico brasileiro desde 88 e 

no NCPC vem apenas fortalecer sua importância. Para 

Silva (2012) é a principal garantia dos direitos subjetivos. É 

o direito de ação previsto no art. 5º da CF. Dele tem outros 

desdobramentos a exemplo da imparcialidade do juiz, 

direito ao contraditório e ampla defesa. É a garantia de que 

o cidadão que se sentir ofendido em algum direito poderá 

recorrer à proteção judiciária para reclamar. A inovação no 

NCPC diz respeito aos meios alternativos de solução de 

conflitos. O CNJ já havia publicado em 2010 a Resolução 

125/2010 que dispõe sobre Política Judiciária Nacional de 

tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito 

do Poder Judiciário. O NCPC incorporou esse sentido da 

conciliação em seu art. 3º visando, entre outros, dar 

celeridade processual às demandas, haja vista que por se 

tratar de um procedimento menos complexo se torna mais 

rápida a tomada de decisão, bem como colabora com a 

economia e eficiência processuais diminuindo o longo 

tempo atual para a resolução dos conflitos. A audiência de 

conciliação passará a ser obrigatória no NCPC o que poderá 

a vir a diminuir a quantidade de processos à espera de 

sentença exatamente por falta de iniciativas simples, mas 

eficazes de enfrentamento das demandas. O objetivo é além 

da satisfação garantir as condições para a efetiva prestação 

jurisdicional. 

Como dito acima, o NCPC inova ao codificar 

a importância da conciliação prévia das ações judiciais, o 

que contribuirá para a razoabilidade e duração do processo. 

O sentido do art. 4º do NCPC é fazer com que aquelas 

demandas em que os atos processuais ficam engavetados, 
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possam ser substituídas por audiências mais céleres. 

Salienta-se, no entanto, o necessário cuidado para as 

demandas não sejam analisadas sem a devida cautela para 

evitar danos às partes devido a precipitações no ato de 

julgar. Então, como afirma Bueno (2015), a atividade 

jurisdicional não se esgota no seu reconhecimento, mas na 

sua concretização. 

A boa-fé processual está positivada no art. 5º 

do NCPC. Impõe aos participantes do processo 

comportamento adequado, exigindo das partes o dever de 

agir de boa-fé objetivamente considerada. Embora não 

estivesse positivado anteriormente, o princípio da boa-fé 

está consolidado na discussão doutrinária sem o que a 

legitimidade e credibilidade das decisões estariam 

prejudicadas. Além disso, a questão da boa fé na relação 

processual já estava devidamente descrita no Enunciado nº 

6 do Fórum Permanente de Processualistas Civis que fez 

saber: O negócio jurídico processual não pode afastar os 

deveres inerentes à boa-fé e à cooperação. O NCPC apenas 

incorporou o enunciado ao dispositivo. 

O princípio da cooperação previsto no art. 6º 

está relacionado à colaboração ente as partes de se aterem 

às questões de fato e de direito da demanda abstendo-se de 

provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios. 

Bueno (2015) inclui ente os participantes, além das partes, 

o terceiro interveniente, o magistrado, os auxiliares da 

justiça e o Ministério Público. Tem se tornado comum ações 

recursais que quando analisadas por instâncias superiores 

apenas referendam o entendimento juiz a quo. Embora seja 

absolutamente legítimo recorrer aos tribunais superiores, 
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alguns desses processos apenas retardam o tempo de 

existência processual por mero capricho de uma ou de 

ambas as partes.  

O art. 8º concede ao magistrado diretrizes que 

devem orientá-lo a proferir as decisões enfocando que o 

juiz deve ficar atento aos fins sociais e às exigências do bem 

comum ao resguardar a dignidade humana via observância 

de outros princípios como a proporcionalidade, 

razoabilidade, legalidade, publicidade e a eficiência. Essa 

liberdade não faculta ao juiz a obrigação de atentar para a 

aplicação do ordenamento jurídico em cada caso concreto, 

cabendo ao magistrado contrastar a constitucionalidade 

das leis, formal e substancialmente. 

O princípio do contraditório está previsto em 

dois artigos, o 9º e o 10. O primeiro dispõe que somente 

após a oportunidade do prévio contraditório é que juiz 

deve proferir sua decisão. O dispositivo não se aplica à 

tutela provisória de urgência (inciso I); às hipóteses de 

tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III 

(inciso II) e à decisão prevista no art. 701 (inciso III). No 

segundo a norma exige que as partes sejam ouvidas 

previamente proporcionando ao juiz os elementos 

necessários à justificativa de sua decisão. Tal dispositivo 

vincula o juiz ao pedido de modo que sua decisão esteja 

baseada nos argumentos trazidos pelas partes. 

Após a pormenorização de cada um dos 

princípios outro aspecto que merece comentário é Instituto 

Incidente de Demandas Repetitivas. Trata-se de “em um 

instrumento a ser utilizado para demandas que possuem 

questões jurídicas comuns, de modo que essas questões 
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sejam decididas de maneira uniforme” (RIBEIRO, 2014, 

p.17). Objetiva, entre outros, reduzir o estoque de ações 

repetitivas e o elevado custo de manutenção de processos 

ativos.  

No caso do uso do CBD seria uma forma de 

cumprir os princípios da celeridade e efetividade 

processual a reunião de processos para resolver 

controvérsias com potencial de gerar relevante 

multiplicação de processos fundadas em idêntica questão 

de direito como afirma Santos (2014). Para o autor, julgado 

o incidente, a decisão será aplicada a todos os processos que 

versem idêntica questão de direito. Vai dar mais celeridade 

e efetividade processual. Sabe-se que esse instituto não é 

inovação do NCPC, mas é possível a sua maior utilização 

nos casos de uso do CBD, já que existem casos idênticos de 

síndrome e também dos seus efeitos no paciente a exemplo 

das crises convulsivas.  

Atualmente cada demanda sobre o uso do 

CBD é tratada individualmente, a partir da análise de vasta 

documentação exigida pela Anvisa para a autorização do 

uso haja vista que a liberação não foi de maneira 

indiscriminada e sim controlada. Ora, pode-se facilitar o 

acesso à medicação à base do CBD por meio do Incidente 

de Demandas Repetitivas ao cumprir o princípio do tempo 

razoável do processo já que o paciente vive em situação de 

sofrimento. Assim, configura-se a possibilidade de 

atendimento das demandas sem que se prejudique a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois os precedentes do 

STJ ou do STF guiarão as decisões judiciais mesmo que a lei 

diga o contrário. 
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Dessa forma, apesar de não terem sido 

profundas as mudanças procedimentais, é inegável o 

avanço que o NCPC trouxe em relação aos princípios e 

parâmetros levados em conta no momento da decisão 

judicial contribuindo assim para o aperfeiçoamento do 

próprio ordenamento jurídico ao materializar no código a 

liberdade necessária ao magistrado para decidir conforme 

outras fontes que não apenas a lei. 

São essas inovações que proporcionam ao 

Direito a eficiência necessária para se fazer de fato a justiça 

social quando amplia os olhares diante dos fenômenos 

sociais presentes nas demandas judiciais. Nas palavras de 

Bastos (2019, p. 1)  
Direitos e garantias fundamentais preservados, 
também na busca dessa dignidade que decorre de 
sua natureza humana. É de fato, uma discussão 
complexa, que engloba direitos humanos, 
fundamentos do Direito, força normativa, 
subjetividade e objetividade dentro do Direito. E 
ainda que não se chegue a uma resposta concreta e 
definitiva – algo difícil dentro do Direito – fornece 
bases para o desenvolvimento da sociedade 
jurídica. Não se pode, pois, considerar que tais 
avanços da força normativa tragam consigo um 
exagerado poder ao juiz devido ao alto grau de 
subjetividade que permeia determinadas decisões 
principalmente aquelas decorrentes de vazio 
legislativo. A própria Constituição Federal prevê 
mecanismos limitantes da prática do juiz ao 
resguardar o princípio da inércia. Destaca-se a 
importância da sensibilidade do julgador quanto 
aos anseios da coletividade. 

 

 



 

 
67 

4 O Uso Terapêutico do Canabidiol e a Jurisprudência 

Brasileira 

 

A presente exposição teórica a respeito da 

eficácia do CBD tem como intuito discutir a problemática 

das decisões contra legem especialmente a mais recente delas 

cujo âmago tratou da liberação da Canabidiol para 

tratamento de pessoas com necessidades especiais, 

contrariando norma da Anvisa sobre o tema. Tal liberação 

pode ser considerada como resultado dos estudos sobre a 

eficácia do CBD bem como das inúmeras decisões judiciais 

autorizando seu uso. 

Em artigo intitulado “judicializando a 

política: liminar que merece louvor por trazer fundamentos 

com base em exegese pós-positivista, no caso da menor 

Anny” Arruda (2014) historiou o caso de uma menina que 

lutava pela permissão ao uso de medicamento cujo 

princípio ativo era considerado ilegal no Brasil. Segundo 

consta, o direito à vida da menor estava sendo coibido pelo 

Poder Executivo através de uma entidade sua (no caso a 

Anvisa), tendo em vista ter sido proibida por esta entidade 

a importação dos Estados Unidos o medicamento 

Canabidiol, por ele ser ilegal no Brasil, mas que tal atitude 

do governo colocou em risco a saúde da criança. 

Pesquisas recentes vêm sendo amplamente 

desenvolvidas por todo o mundo com vistas a testar a 

eficácia do CBD. Frequentemente os meios de comunicação 

divulgam os resultados destes estudos apontando sua 

eficácia no tratamento das mais diversas enfermidades. 

Paralelamente a isso são noticiados fatos relacionados com 
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o conteúdo das decisões judiciais os quais versam sobre a 

autorização do uso do CBD. Neste capítulo busca-se 

relacionar os resultados dos estudos relacionados à eficácia 

do CBD e sua influência sobre a fundamentação das 

decisões judiciais.  

Parece um tanto contraditório usar substância 

entorpecente para curar vício, mas estudo realizado pela 

pesquisadora da UnB Andrea Gallassi visa testar os efeitos do 

canabidiol no tratamento de pessoas viciadas em crack. A 

tentativa da pesquisa é desenvolver medicamentos que sejam 

eficazes para o tratamento de abstinência em álcool, crack e 

cocaína. Controlar os sintomas causados pela abstinência, 

como antidepressivos, calmantes, estabilizadores de humor, 

fazem parte dos objetivos principais dessa pesquisa haja vista 

que os dados demonstram que a reincidência daqueles que 

são submetidos a tratamentos em clínicas especializadas e 

outros centros de enfrentamento do problema é muito alta. A 

ideia geral é evitar o internamento de pacientes e esses possam 

continuar com sua rotina de vida em relação a trabalho, 

estudo, lazer, esporte e demais atividades possibilitando ao 

paciente ter uma vida normal, sem controle externo ou 

fiscalização dos seus atos. 

 

 

4.1 Eficácia do Canabidiol 

  

O Canabidiol, substância química, presente 

na cannabis sativa (popularmente conhecida por maconha) 

era de uso proibido pela Anvisa mesmo quando se tratava 

de uso medicamentoso. Estudos demonstram que pacientes 
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com mal de Parkinson, paralisia cerebral, fobia social, 

câncer, epilepsias refratárias, Síndrome de Dravet, mal de 

Alzheimer, entre outras apresentavam respostas positivas 

ao uso de medicação à base dessa substância, denotando a 

importância do seu uso para diminuição dos transtornos 

físicos causados por essas doenças e por outras a serem 

objeto de estudo. 

A substância tem sido utilizada em vários 

países a exemplo dos Estados Unidos, Reino Unido, Israel, 

França, Holanda e Canadá como coadjuvante de inúmeras 

enfermidades (IMB, 2015). Diante da eficácia comprovada 

da medicação nesses países, inúmeras ações judiciais foram 

propostas por familiares de portadores de doenças no 

Brasil com intuito de receberem autorização do judiciário 

nacional para a importação da medicação para tratamento 

dessas enfermidades. Em alguns casos as ações tinham 

como pedido adicional o patrocínio do governo federal em 

relação à distribuição gratuita àqueles pacientes com 

condições financeiras insuficientes para aquisição do 

remédio. 

Tendo em vista o número expressivo de ações 

judiciais solicitando autorização para importação do 

medicamento terem sido consideradas procedentes pelos 

Tribunais, a Anvisa autorizou o seu uso como 

medicamento controlado a partir do dia 14 de janeiro de 

2015. No entanto, como se trata de um medicamento de uso 

controlado, ainda é necessária sua aprovação para a 

importação do CBD. A Anvisa (2015b) determinou que no 

processo deve conter uma receita médica e um laudo 

médico comprovando a necessidade do uso, bem como a 
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comprovação de que outros tratamentos foram realizados e 

não se obteve êxito em nenhum deles. Ainda se deve 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) no qual os responsáveis legais pelo paciente 

assumem os riscos de eventuais efeitos adversos. 

Também que não será mais necessária 

análise da área técnica da Anvisa. Com a decisão, as 

solicitações deverão ser encaminhadas diretamente para 

autorização de importação da agência, provavelmente 

contribuindo para redução dos prazos para liberação. 

Para isso, anualmente os pacientes cadastrados deverão 

apresentar pedido de renovação do seu registro. Com a 

simplificação o processo de solicitação de cada paciente 

deverá durar em torno de trinta a quarenta dias. Já a 

autorização terá validade por um ano e ao término deste o 

paciente deverá propor nova ação de importação. A 

reclassificação do CBD sinaliza também para o estímulo à 

realização de mais pesquisas sobre a eficácia em outras 

síndromes bem como a produção da medicação no Brasil.  

Apesar do Brasil, representado pela Anvisa, 

só ter liberado o uso controlado do CBD apenas em janeiro 

de 2015, pesquisadores15 já vinham realizando estudos 

sobre sua eficácia amplamente comprovada em outros 

países. Entre estes estudos, destacam-se os efeitos benéficos 

para mal de Parkinson e paralisia cerebral. 

 
15 Os dados referentes à titulação, especialização e local de trabalho de  

 cada um dos pesquisadores citados foram reunidos no sítio do CNPq  
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)  
disponível em: lattes.cnpq.br 



 

 
71 

Cunha et al. (1980) avaliaram o efeito do 

Canabidiol em 15 indivíduos com diagnóstico de epilepsia 

focal temporal com generalização secundária. Apesar dos 

resultados não terem sido tão precisos naquela época 

quanto os atuais métodos de investigação, os 

pesquisadores continuaram a envidar esforços em busca de 

resultados mais determinantes e conclusivos não somente 

quanto à epilepsia, mas a outras síndromes possivelmente 

tratáveis com o CBD. 

A equipe do professor José Alexandre Crippa, 

pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), estudou 

um grupo de voluntários que ingeriu cápsulas contendo 

Canabidiol o qual apresentou melhoras na qualidade de vida 

e no bem-estar. A revista "Journal of Psycopharmacology", da 

Associação Britânica de Farmacologia publicou o estudo em 

outubro de 2014. Para o pesquisador, “o Canabidiol tem se 

mostrado eficiente para todas essas comorbidades. Seria a 

droga ideal” (CRIPPA et al., 2006, p. 32). 

O neurocientista Renato Malcher, professor 

do departamento de ciências fisiológicas da Universidade 

de Brasília (UnB) defende o uso do Canabidiol para várias 

síndromes, entre elas síndrome de Dravet, que causa 

convulsões graves. Malcher explica que “Os principais 

efeitos comprovados do Canabidiol são a capacidade de 

controlar a hiperatividade neuronal, controlando as 

convulsões. Ao mesmo tempo, ele ainda protege o cérebro, 

coisa que os outros anticonvulsivantes não fazem”. O 

pesquisador é coautor do livro “Maconha, Cérebro e 
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Saúde”16 e diz ainda que a substância é uma esperança 

revolucionária para o tratamento do autismo. 

Nos Estados Unidos o uso terapêutico do 

canabidiol em pesquisas para tratamento de epilepsias 

refratárias em crianças foi aprovado em dezembro de 2013 

por meio da Food and Drug Administration (FDA)17. Dois 

grupos, um da University of California e outro da New York 

University School of Medicine tiveram autorização para 

iniciarem suas pesquisas sobre a eficácia do canabidiol. 

A neurofisiologista do Hospital de Clínicas da 

UFPR, Ana Chrystina Crippa afirma que “o CBD tem 

menos efeitos adversos que medicamentos tradicionais, 

sendo indicado principalmente para pacientes com 

epilepsia refratária, ou seja, quando o paciente usou mais 

de dois medicamentos e não conseguiu controlar a crise.” 

(POMPEO, 2014). 

Um modelo experimental usado com 

frequência nos estudos sobre estresse pós-traumático, que 

consiste em provocar traumas em camundongos por meio 

de choques elétricos sutis nas patas foi desenvolvido pelo 

farmacologista Reinaldo Takahashi e sua equipe, no 

Laboratório de Psicofarmacologia da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC)18. Takahashi explica ainda que o 

Canabidiol não tem os efeitos colaterais dos medicamentos 

utilizados hoje no tratamento de traumas. 

Estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade de Tel Aviv e por pesquisadores da 
 

16 Renato Malcher-Lopes e Sidarta Ribeiro. São Paulo: Saraiva, 2010. 
17 Disponível em: http://www.fda.gov. 
18 Disponível em: http://farmaco.ufsc.br. Acesso em: 20 jul. 2015. 

http://farmaco.ufsc.br/
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Universidade Hebraica e publicado pelo Journal of Bone and 

Mineral Research19, apresenta resultados surpreendentes 

quanto a outra nova aplicação médica do CBD. Os 

resultados do trabalho demonstram que a administração do 

componente não-psicotrópico, que não atua no cérebro, 

canabidiol (CBD) ajuda significativamente a curar fraturas 

ósseas. Yankel Gabet, do Laboratório de Pesquisa Óssea no 

Departamento de Anatomia e Antropologia da Sackler 

Faculty of Medicine, de Tel Aviv (Israel), que liderou o 

estudo afirmou: "Descobrimos que o CBD por si só torna os 

ossos mais fortes durante a cicatrização, aumentando a 

maturação da matriz do colágeno, que fornece a base para 

a nova mineralização do tecido ósseo", disse. "Depois de ser 

tratado com a CBD, quebrar o osso curado será mais difícil 

no futuro".  

Além desses estudos, frequentemente os meios 

de comunicação divulgam outras pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas em centros especializados visando ampliar o 

cabedal de informações sobre eficácia do Canabidiol. Muitas 

delas, em razão do uso de substâncias que dependem de 

autorização de órgãos reguladores a exemplo da Anvisa, 

aguardam a permissão para o início do tratamento de 

síndromes até então sem eficácia medicamentosa.  

As entidades médicas também vêm se 

manifestando favoravelmente ao uso do Canabidiol. O 

Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou em 11 de 

dezembro de 2014 a Resolução nº 2.113/14, que 

 
19 Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 

 10.1002/(ISSN)1523-4681/issues. 
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pormenoriza cada um dos critérios para emprego do CBD 

com fins terapêuticos no País, mas veda a prescrição da 

cannabis in natura para uso medicinal, bem como de 

quaisquer outros derivados, e informa que o grau de 

pureza da substância e sua apresentação seguirão 

determinações da Anvisa. 

Em relação ao judiciário, a Associação dos 

Magistrados Brasileiros (AMB) considerou positiva a 

decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que 

autorizou o uso controlado do Canabidiol em 

medicamentos. O Presidente da AMB, João Ricardo Costa, 

justificou o apoio à decisão da Anvisa considerando que 
Com base em diversos estudos científicos, que 
comprovam a eficácia do princípio ativo e sua 
segurança para uso terapêutico, a Justiça garantiu o 
acesso a medicamentos à base do Canabidiol para o 
tratamento de epilepsias graves e outras doenças. O 
judiciário teve um importante papel nesse processo 
e a decisão da Anvisa foi extremamente necessária 
para garantir e dar continuidade a esse avanço 
(AMB, 2015). 

 

Como se nota, são os resultados positivos 

demonstrados por anos e anos de pesquisa científica que 

vêm proporcionando ao judiciário autorizar a importação 

do Canabidiol para fins de tratamento de síndromes 

incuráveis ou de tratamento ineficaz com outras 

substâncias. De qualquer modo, uma decisão que envolve 

tanta complexidade jamais pode ser tomada levando em 

conta apenas um dos lados da questão. Por se tratar do 

destino de vidas humanas, a responsabilidade aumenta e 

seus efeitos podem ser os mais surpreendentes. 
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Por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) não só 

reconhecem a relevância da busca de terapias efetivas para 

auxiliar o tratamento dos pacientes pediátricos com 

transtornos do desenvolvimento, como também valoriza os 

esforços nesse sentido. Todavia essas instituições não 

recomendam o uso medicinal do canabidiol até que estudos 

robustos comprovem a eficácia e segurança suficientes para 

o uso dessa substância. 

A Academia Brasileira de Neurologia (ABN, 

2014), em nota oficial esclareceu que provavelmente o 

canabidiol tem sido apresentado como promessa para o 

tratamento de algumas epilepsias, principalmente dentro 

do cenário das epilepsias intratáveis, de dificílimo controle, 

possivelmente com excelente resposta em alguns casos, 

razoável resposta em outra e nenhuma resposta em alguns, 

como observado com o uso de outros fármacos. Todavia a 

ABN só aprovará seu uso quando estudos mais complexos 

e seguros garantirem sua eficácia em inúmeras síndromes, 

além da necessidade de estabelecimento de critérios e 

procedimentos para a importação enquanto não seja 

aprovada a industrialização no Brasil. Percebe-se que as 

associações, sociedades e academias ainda estão bastante 

cautelosas em relação à segurança do canabidiol, mas estão 

inseridas no debate global sobre o tema.  

 

4.2 Decisões Judiciais que Autorizam o Uso do Canabidiol 

 

As decisões judiciais têm como característica 

primeira a motivação, ou seja, o juiz deve proferi-las 
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baseado nos fatos relevantes e importantes para a resolução 

do conflito. Estão previstas no art. 93, IX da Constituição 

Federal e no art. 458 do Código de Processo Civil.  

Fundamentar, na opinião de Nelson Nery 

Júnior (1999, p. 175-6) 
Significa o magistrado dar as razões, de fato e de 
direito, que o convenceram a decidir a questão 
daquela maneira. A fundamentação tem implicação 
substancial e não meramente formal, donde é lícito 
concluir que o juiz deve analisar as questões postas 
a seu julgamento, exteriorizando a base 
fundamental de sua decisão. Não se consideram 
“substancialmente” fundamentadas as decisões que 
afirmam “segundo os documentos e testemunhas 
ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por 
que julgou procedente o pedido”. Essa decisão é 
nula porque lhe faltou fundamentação. 

 

Natural, portanto, que “o juiz, ao analisar a 

ação (ou omissão) legislativa, lhe dê uma outra 

interpretação, que pode assumir a face de um novo direito, 

o direito judicial. Neste sentido ele é também um 

legislador” (OLIVO, 2015, p. 109). 

Essa “outra” interpretação encontra guarita 

nas outras fontes do direito como os costumes, a 

jurisprudência, a doutrina e principalmente os princípios. 

Embora todas as fontes tragam subsídios para o melhor 

julgamento, é a visão principiológica que se encontra 

explícita ou implicitamente expressa no texto 

constitucional fornecendo aos magistrados mais 

fundamentos que possibilitem a interpretação mais eficaz 

de situações ainda não contempladas de maneira 

positivada no ordenamento jurídico. É que os princípios 
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têm um caráter mais abrangente ao interpretar o direito ou 

sua expectativa no caso concreto. Portanto, surge na 

interpretação como adjuvante fundamental na concessão 

de direitos. 

Em relação às decisões judiciais que apontam 

para a autorização do uso de substâncias terapêuticas à 

base de Canabidiol, tem sido evidente o apego dos 

magistrados aos princípios constitucionais como direito à 

saúde e dignidade da pessoa humana (direitos 

fundamentais e na ordem dos direitos de personalidade, 

marcados pela essencialidade e indisponibilidade dos bens) 

para fundamentar a importância das decisões contra legem 

relacionadas a esse tema e aqui demonstradas algumas 

delas a seguir. 

 
• Agravo de Instrumento de nº 70064614951 
promovido pelo Estado do Rio Grande do Sul 
(E.R.G.S.) contra L.M.M. L. (RIO GRANDE DO SUL, 
2012). 
A Constituição Federal é de solar clareza ao 
estabelecer, no art. 227, que tanto a família, como a 
sociedade, e também o Estado, em todas as suas 
esferas de poder, devem assegurar às crianças e aos 
adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde e à alimentação, entre outros direitos 
fundamentais, colocando-lhes a salvo de toda forma 
de negligência e discriminação. 
 
• Processo de nº 027/5.15.0000239-8 proposto 
no TJ do E.R.G.S (RIO GRANDE DO SUL, 2015). 
Dever do Estado assegurar a todos o direito à vida 
e à saúde. Negar tratamento à criança significa 
privar a criança de seu desenvolvimento físico e 
mental (...) diante da exclusividade de fornecimento 
do medicamento pela empresa Hemp Meds, fica 
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autorizada a compra mediante apresentação de 
orçamento único. 
 
• Agravo de Instrumento: Ag 
50156659420154040000 5015665-
94.2015.404.0000/RS (BRASIL, 2015a). 
O direito fundamental à saúde encontra-se 
garantido na Constituição, descabendo as alegações 
de mera norma programática, de forma a não lhe 
dar eficácia. A interpretação da norma 
constitucional há de ter em conta a unidade 
da Constituição, máxima efetividade dos direitos 
fundamentais e a concordância prática, que impede, 
como solução, o sacrifício cabal de um dos direitos 
em relação aos outros. 
 
•  
Agravo de Instrumento nº 70064527583 (N° CNJ: 
0138136-45.2015.8.21.7000) (BRASIL, 2015b). 
Comprovada a necessidade do tratamento e do 
medicamento postulados, é dever do ente público o 
fornecimento, garantindo as condições de saúde e 
sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 
197 da Constituição Federal. 5. O atestado médico 
do profissional devidamente habilitado constitui 
prova suficiente para embasar a pretensão da parte 
autora. 6. É de ser deferida a medida antecipatória 
quando demonstrada a verossimilhança das 
alegações e o risco de dano irreparável. 
 
•  
Agravo de Instrumento n° 2028403-
23.2015.8.26.0000 Decisão nº 8554- TJ/SP (SÃO 
PAULO, 2015). 
Evidente, portanto, que seu direito à vida e à saúde 
jamais será assegurado sem o fornecimento do 
medicamento pelo Sistema Único de Saúde. A 
situação relatada nos autos é excepcional, diante do 
quadro de saúde do agravante. O médico relata o 
risco de agravamento da doença caso não iniciado o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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tratamento, evidenciando a necessidade do 
medicamento. A jurisprudência já se tornou pacífica 
no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 
não pode o Estado negar, não só o fornecimento 
gratuito de medicamentos, mas também de 
produtos ou equipamentos indispensáveis ao 
tratamento de pessoa de baixa renda. 
 
• Ação Civil Pública MPF/PB nº 0802543-
14.2014.4.05.8200, ajuizada em 31 de julho de 2014 
(BRASIL, 2014). 
Não faz sentido impedir que os substituídos 
processuais do autor MPF possam ganhar melhores 
condições de saúde unicamente porque as rés 
debatem interminavelmente sobre a "conveniência", 
ou não, da liberação de tal substância 
medicamentosa, deixando os cidadãos reféns da 
burocracia estatal”, de tal modo que a “exacerbação 
do 'poder de polícia sanitária no tocante às 
importações', da ré Anvisa, lamentavelmente 
compatível com o estado-policial em que o Brasil 
vem se transformando, não pode chegar ao extremo 
de colocar em risco a vida/saúde da população. 

 

O entendimento dos Tribunais superiores tem 

sido na direção de garantir o direito ao tratamento 

(SARLET, 2010, p. 224) seja qual for a síndrome acometida 

pelo paciente a exemplo da ação proposta pelo Ministério 

Público Federal (MPF) do Estado da Paraíba, através da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) na 

qual a decisão determina que a União forneça gratuitamente 

CBD a 14 pacientes portadores de epilepsia a partir do mês de 

julho de 2015. O fornecimento será contínuo durante o prazo 

de um ano quando os pacientes deverão propor nova ação 
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visando a renovação do fornecimento. Estudiosos20 

demonstram que o uso dessa substância tem sido 

extremamente relevante para a diminuição das 

manifestações inerentes a cada uma das síndromes 

estudadas a exemplo das crises convulsivas comuns nos 

portadores de paralisia cerebral. Portanto, as decisões sobre 

o uso do Canabidiol, baseiam-se também nos resultados 

desses estudos e nos pareceres médicos que atestam os 

efeitos positivos do uso do Canabidiol para seus pacientes. 

O poder legislativo tem sido fundamental a 

respeito do processo de amadurecimento dessa discussão 

ao sediar inúmeras audiências públicas que avaliam 

profundamente esse tema. O processo de liberação tem sido 

gradual nos últimos anos, mas pode-se afirmar que a partir 

de 2015 houve aumento na liberação de medicamentos à 

base de canabidiol mediante determinação judicial para 

pessoas físicas. Em 2019 a Câmara dos deputados através 

de audiência pública, deu mais uma sinalização da 

imperiosa importância da liberação do canabidiol haja vista 

a existência robusta de estudos que comprovam sua 

eficácia. A cada audiência pública são apresentados 

estudos e testemunhos que demonstram a melhoria da 

qualidade de vida de pacientes que fazem seu uso. 

 
20 José Alexandre Crippa, Professor Associado do Departamento de 

Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP da 
Universidade de São Paulo; Regina Queiroz da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto; Renato Malcher , 
Neurocientista da Universidade de Brasília (UnB); Fabrício 
Pamplona, Stevens Rehen e Eduardo Faveret pesquisadores do 
Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), tese de doutorado do 
pesquisador Mateus Bergamaschi, entre outros. 
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Familiares e representantes da sociedade civil se fazem 

presentes para reforçarem os benefícios da terapêutica à 

base da cannabis.  

A Anvisa definiu os procedimentos para 

importação da cannabis por pessoa física através da Resolução 

da Diretoria Colegiada – RDC nº 335 de 24 de janeiro de 2020. 

A definição dos critérios representou mais um passo 

significativo para a simplificação da importação, que poderá 

ser feita via cadastro junto à Anvisa. No entanto ainda 

permanece a proibição do largo cultivo da maconha para fins 

medicinais no Brasil. Com isso o fabricante que desejar 

comercializar a medicação, deverá importar o extrato da 

cannabis, o que certamente influenciará o custo para aquisição 

do medicamento. 

Quanto ao procedimento de importação a 

simplificação será basicamente pela redução do número de 

documentos. Até 2019 eram necessárias as seguintes peças 

para a solicitação da medicação: formulário, termo de 

consentimento, laudo médico e a prescrição. A RDC nº 

335/2020 passa a exigir somente a prescrição. O prazo de 

validade da prescrição passou de um para dois anos, o que 

certamente diminuirá a burocracia existente em torno desse 

processo21. A tendência é que a Anvisa rediscuta as normas à 

medida que a sociedade técnico-científica evidencia a 

segurança e robustez de estudos sugestivos de flexibilização 

de alguns procedimentos.  

 

21 Ver www.portal.anvisa.gov.br 
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4.3 A Influência das Decisões Judiciais para a 

Reclassificação do Uso do Canabidiol pela Anvisa 

 

Essa revisão feita pela Anvisa foi 

comprovadamente resultado da pressão social para sua 

aprovação e das decisões judiciais favoráveis ao uso que à 

época eram decisões contra legem. Para Arruda (2014) mais 

do que uma decisão contra legem trata-se de decisão que 

reflete o entendimento de que 
Os direitos fundamentais à vida e a outro direito 
que dela advém, ou seja, o direito à saúde, ambos 
respaldados constitucionalmente têm maior 
eficácia que aquela regra de proibição, e 
utilizando o princípio da proporcionalidade 
adotado com base na Teoria de Robert Alexy 
(ARRUDA, 2014, p. 7). 

 

Como havia proibição ao uso do CBD, os 

juízes lançaram mão dos conteúdos principiológicos para 

fundamentar suas decisões. Aqui fica concretamente 

evidente a relevância dos princípios para a efetivação de 

direitos fundamentais. Sua importância é inquestionável 

para a ocupação de lacunas que a lei ainda não alcançou, 

conforme analisa Miranda e Carneiro Jr. (2014, p. 2): 

Os princípios não se colocam, pois, além ou 

acima do Direito (ou do próprio direito positivo); também 

eles – numa visão ampla, superadora de concepções 

positivistas, literalistas e absolutizantes das fontes legais – 

fazem parte do complexo ordenamental. Não se 

contrapõem tão somente aos preceitos; as normas jurídicas 
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é que se dividem em normas-princípios e normas-

disposições. 

 

A decisão liminar prolatada pelo magistrado 

Bruno César Bandeira Apolinário foi direcionada à vedação 

da Anvisa na proibição de importação do Canabidiol, 

caracterizando claramente uma decisão contra legem, mas 

ancorada em princípios constitucionais como o direito à 

vida, à dignidade humana e à saúde. 

Essa decisão judicial provocou uma mudança 

de posicionamento da Anvisa que reviu sua norma e 

publicou no Diário Oficial da União datado de 28 de janeiro 

de 2015 atualização das listas da portaria SVS/MS nº 344 de 

12 de maio de 1998 (DOU de 1/2/99) nas quais estão 

elencadas as substâncias permitidas e proibidas no Brasil 

(ANVISA, 2015a). 

Segundo Arruda (2014, p. 7)  
A decisão proferida pelo douto juiz supracitado 
além de dá concretude a direitos fundamentais, não 
violou a Reserva do Possível por não adentrar no 
orçamento público, não foi ativista, tendo em vista 
não ter ele usurpado a função dos outros poderes e 
por último não feriu o princípio da Separação dos 
Poderes trazido há séculos por Montesquieu, haja 
vista ser o Judiciário o guardião da Constituição 
Federal de 1988. 

 

O reconhecimento da referida decisão contra 

legem é algo que está muito além da simples oposição ao 

documento legal, trata-se de visão filosófica que vem 

coroando as sentenças que representam reação ao direito 

posto, haja vista que o que é materialmente correto não 
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pode ser fixado e “conhecido” unilateralmente, mas deve 

ser produzido de maneira intersubjetiva e, assim, 

reconhecido (KRELL, 2014). 

É notório que o jurista deve se orientar nas 

normas jurídicas contidas no ordenamento, mas estas, no 

entanto, podem não contemplar certas situações, ser 

tecnicamente ultrapassadas ou não corresponder mais às 

convicções contemporâneas a respeito de uma solução 

justa. Neste dilema surge a pergunta sobre em que medida 

o operador jurídico se deve orientar na disposição legal ou 

no critério da retidão material, seria ingênuo assumir uma 

posição do “tudo ou nada”. Somente as duas exigências em 

conjunto, a da legalidade da decisão e a de sua correção 

objetiva, formam o sistema coordenado da argumentação 

jurídica (KRELL, 2014, p. 6). 

A primeira percepção do advento da pós-

modernidade e de sua projeção no âmbito jurídico é a de 

crise, em seu sentido original. Os conflitos deixam de ter a 

proporção e a perspectiva de conflitos individuais e passam 

a conflitos conjunturais, coletivos, associativos, difusos, 

transindividuais, motivando o colapso das formas 

tradicionais de se atender a demandas para as quais 

somente se conheciam mecanismos típicos do Estado 

liberal, estruturado sobre as categorias do individual e do 

burguês (HESPANHA, 2013). 

A crise tem trazido efeito positivo ao deixar 

nítida a importância das decisões contra legem para a 

melhoria da qualidade de vida, mesmo que em muitos 

casos venham após um longo lapso temporal de sofrimento 

e dificuldades relacionadas ao próprio ato de viver daquele 
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portador de síndrome cujo tratamento pode ser 

complementado com o CBD. 

Decisões baseadas em dispositivos 

constitucionais são as que mais sustentam as análises sobre 

o CDB (direito à saúde e da dignidade humana), todavia 

existem documentos infraconstitucionais perfeitamente 

cabíveis ao fundamento das decisões sobre o uso de 

medicamentos como a Portaria nº 3.916/98 do Ministério 

da Saúde (MS) que estabelece a Política Nacional de 

medicamentos. Apesar de ter sido publicada oito anos após 

à aprovação da Lei nº 8.080/90 (Sistema Único de Saúde – 

SUS), demonstrando a morosidade histórica do Estado em 

operacionalizar ou implementar o que dispõe a lei, verifica-

se em seu artigo 6º, como campo de atuação do SUS a 

"formulação da política de medicamentos (...) de interesse 

para a saúde (...)". Constitui um dos elementos 

fundamentais para a efetiva implementação de ações 

capazes de promover a melhoria das condições da 

assistência à saúde da população. (BRASIL, 1998). A sua 

finalidade precípua é o de garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais (BRASIL, 1998). 

Souza et al. (2017, p. 13) consideram 
Que diante de inúmeras pesquisas sobre os 
benefícios terapêuticos da maconha é salutar a 
discussão sobre sua legalização ou 
descriminalização para fins terapêuticos. Portanto, 
o direito à vida e ao seu pleno gozo com saúde, bem 
como o direito à dignidade da pessoa humana, 
refletem a importância de se revisar as leis e alterar 
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a política de drogas adotadas pelo Brasil com 
celeridade. 

 

 

Está claramente demonstrada a existência de 

dispositivos normativos que concedem direito ao acesso à 

medicação capaz de efetivamente amenizar o sofrimento de 

muitos pacientes e de seus familiares. Muito 

provavelmente o uso do CBD, especificamente, esteja 

também atrelado ao preconceito moral e desconhecimento 

sobre a referida substância, considerada ilegal. Faltam 

informações mais amplamente divulgadas sobre a eficácia 

da medicação e enquanto não se analisa definitivamente os 

efeitos do canabidiol, leva setores da sociedade diretamente 

interessados na legalização do cultivo a proporem cada vez 

mais ações judiciais aumento da judicialização da saúde. 

 O Brasil anda a passos muito lentos quanto às 

políticas públicas que deem resolutividade rápida às 

demandas pela medicação. Gurgel et al. (2019, p. 294)) 

afirmam que “no cenário atual, em matéria de efetivação de 

tratamento medicamentoso com CBD, a atuação do Poder 

Judiciário é de grande relevância e secundária, pois ocorre 

posteriormente às ações do Poder Executivo, no sentido de 

corrigir a omissão deste na consecução do direito à saúde 

dos cidadãos.” 

De acordo com Amorim (2016) apesar do CNJ 

recomendar aos magistrados que evitem deferir produtos e 

medicamentos não registrados pela Anvisa, seja possível a 

concessão quando as opções registradas se mostram 
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ineficientes ou com baixo custo/benefício em relação 

aquelas não registradas. 

Entendimento diverso tem Silva e Pessoa 

(2019, p. 5) ao reconhecerem que as falhas nos sistemas e 

nas políticas públicas têm desencadeado aumento da 

judicialização da saúde, as autoras consideram não ser 

tarefa do judiciário interferir nas políticas públicas ora 

estabelecidas, “permitindo que a demanda individual se 

sobreponha aos direitos de toda a coletividade, indo além 

da própria Constituição Federal”. 

Todavia se não fossem essas ações judiciais 

minorias portadoras de síndromes raras, que somam cerca 

de 13 milhões de pessoas no país (INTERFARMA, 2020) 

ficariam sem tratamentos capazes de controlar a evolução 

da doença ou de diminuir seus sintomas. 

No Brasil, a Abrace, sediada em João 

Pessoa/PB, é a única liberada a produzir o remédio. Ela 

conta com uma decisão provisória datada do ano de 2017 e 

já atendeu a cerca de 1000 pessoas, todas com decisão da 

Justiça. Pais se organizaram e resolveram plantar o 

canabidiol ilicitamente, sem autorização judicial. 

Atualmente o cultivo medicinal é acompanhado pelo 

ministério público até que seja decidida definitivamente a 

legalidade. 

A OMS recomenda que a classificação da 

cannabis medicinal seja alterada para substância 

terapêutica pois seria útil para agilizar a liberalização e 

comercialização. Cerca de 10 milhões de pacientes seriam 

beneficiados coma liberação da cannabis medicinal. Não 

existe risco de gerar dependência, como ocorre com outros 
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canabinoides Segundo a OMS, quando o canabidiol tem 

uso terapêutico, não existe risco de gerar dependência, 

como ocorre com outros canabinoides (AGÊNCIA BRASIL, 

2017). 

Oliveira (2017, p. 201/202) considera que  
A expertise leiga pode contribuir para mudanças 
que beneficiam aqueles afetados pelo saber 
científico, mas que estão fora do processo decisório 
sobre métodos e objetos. No caso do canabidiol, há 
uma ação que inicialmente parecia não questionar o 
proibicionismo – e foi essa mobilização como 
exceção que levou à regulamentação do canabidiol. 
Mas, à medida que reivindicaram um debate sobre 
como deveria ser o tratamento e foram ouvidos por 
instituições, acabaram por abrir outras 
controvérsias – como aquela que questiona se a 
indústria médico-farmacológica deve monopolizar 
a produção do composto. Com isso, a expertise leiga 
se descola dos leigos e não necessariamente 
representa a todos. Mas, ao conseguirem espaço 
institucional, eles acabam por deslocar o poder e 
influenciam o surgimento de novas problemáticas e 
agendas. 

 

O debate está longe de ser encerrado, ficando 

cada vez mais necessária a mobilização da sociedade em 

torno do aprofundamento da questão seja com familiares 

dos acometidos por síndromes, sejam com especialistas, 

seja com os poderes executivo, legislativo e judiciário. 

Também estão abertas oportunidades de 

negócio a exemplo do que ocorre no mercado americano 

que lucra com a industrialização do canabidiol chegando a 

faturar em torno de US$ 10 bilhões e “no caso de o 

canabidiol vir a ser normatizado no país, a estimativa — em 
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36 meses de venda — é de uma demanda entre 959 mil a 4 

milhões de pacientes, gerando uma receita anual de mais 

de R$ 4,7 bilhões para o Brasil” (MAIA; LEITE, 2018, p.2).  

Para a senadora Mara Gabrilli (2019), 

“atualmente ocupando uma secretaria no município de São 

Paulo, os números apontam para um possível mercado do 

CBD também no Brasil. De acordo com levantamento de 

empresas especializadas, como a New Frontier Data, o 

número de consumidores no país pode chegar a 3,4 milhões 

em três anos após a liberação da venda legalizada. Com 

isso, o segmento poderia movimentar sozinho cerca de R$ 

4,4 bilhões. O valor equivale a 6,3% do total do faturamento 

da indústria farmacêutica no Brasil, que, de acordo com os 

dados do Anuário Estatístico do Mercado Farmacêutico, 

chegou a R$ 69,5 bilhões em 2017. Se a venda é exequível 

ou não para o mercado nacional brasileiro, ainda não temos 

a certeza, mas a discussão sobre sua viabilidade e a 

necessidade dos pacientes deve fazer parte do debate 

público. Afinal, é preciso pensar em formas de baratear, 

facilitar o acesso e também ter o controle da qualidade dos 

produtos que hoje o paciente brasileiro importa”. 

Em sua dissertação de mestrado Resende 

(2019, p 190) conclui que  
Entende-se, por fim, que seria necessária, 
primeiramente, a regulamentação de que trata a Lei 
de Drogas e, depois, de uma ampliação da 
regulamentação feita pela Anvisa, no âmbito das 
Resoluções de Diretoria Colegiada número 03 e 
número 17 do ano de 2015, de modo a permitir a 
produção nacional de medicamentos à base de 
todos os canabinoides com propriedades 
terapêuticas. Entende-se, ademais, que essa 
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produção não deveria ser apenas industrial, mas 
autorizada, se não a indivíduos em âmbito 
doméstico, o que poderia significar uma 
dificuldade na fiscalização, pelo menos a 
associações civis, como é o caso da Abrace, que, há 
mais de dois anos, realiza um trabalho exemplar e 
tem distribuído o óleo de CBD a quase mil pessoas 
por preços bem mais democráticos. 

 

As famílias enfrentam enormes dificuldades 

em razão da ausência de regulação fazendo com que 

formem grupos anônimos de produção da substância e sua 

distribuição gratuita. “O objetivo principal do grupo é 

atender quem precisa de medicamento à base de maconha 

no Brasil e não tem acesso devido à burocracia e aos custos. 

E também ampliar o debate, mostrar que é possível e viável 

fazer um produto nacional e de qualidade com baixo 

custo”, explica Emílio Figueiredo, advogado responsável 

pela defesa de cultivadores de maconha para uso próprio e 

fins terapêuticos desde 2009.  
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5 Considerações Finais 

 

Durante a realização do presente estudo 

necessário se fez lançar mão de informações acerca dos 

posicionamentos teóricos reveladores da essência das 

principais correntes filosóficas tais como o positivismo, o 

pós-positivismo e a hermenêutica jurídica, sustentadoras 

dos fundamentos das históricas decisões judiciais para 

entender com maior precisão a importância delas na criação 

do direito. Ficou evidente a contribuição da hermenêutica 

jurídica para o avanço do poder judiciário no que diz 

respeito à garantia de direitos negados ou omissos no 

corpus legis. Isso porque permite ao magistrado agir 

livremente, sentenciar sem amarras ao texto da lei tantas 

vezes omisso ou injusto. 

O positivismo/dogmatismo reveladores 

apenas da intenção do legislador já não possuem a força 

necessária para manterem-se diante de uma sociedade 

democrática, cedendo espaço à concepção de Direito na 

qual nem sempre o que está posto é o que é de gosto da 

sociedade (como diria a ministra do STF Carmem Lúcia), 

levando os magistrados atentos à transformação social 

inaugurarem e reconstruírem cotidianamente a formatação 

das decisões judiciais. 

A hermenêutica jurídica trouxe sua grande 

contribuição ao admitir que decisões contra legem 

garantidoras de direitos fundamentais perdessem esse 

status e passassem a ser juridicamente perfeitas, pois seu 

alcance ultrapassou as correntes do texto legal inflexível 

proporcionando a efetivação da justiça. Assim, está 
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confirmada a hipótese de que decisões contra legem que 

resguardam e promovam a dignidade humana, sobretudo 

as voltadas para fins sociais como a saúde não significam 

afrontamento ao ordenamento jurídico. 

Pode-se concluir que a lei que proibia o uso 

do Canabidiol para tratamento de saúde era 

inconstitucional haja vista afrontar principalmente os 

direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade 

humana. 

Um dos fatores influenciadores da tomada de 

decisões contra legem é a tão conhecida convivência da 

sociedade brasileira com a inadimplência estatal com 

relação a direitos basilares e em virtude dessa realidade a 

luta pela garantia desses direitos não cessará, tendo dois 

instrumentos para a efetivação dessas demandas: o 

primeiro refere-se ao papel do judiciário como poderoso 

formador de políticas públicas em decorrência de suas 

decisões inéditas e o segundo é o controle das ações do 

Estado exercido pelo cidadão o que representa significado 

positivo para a garantia de direitos constitucionais. 

Desse modo fica evidenciado o 

aperfeiçoamento do ordenamento jurídico proporcionado 

por decisões contra legem. Se o Estado fosse mais eficiente 

proporcionando ao cidadão os meios necessários ao 

exercício pleno da cidadania, ter-se-iam menos litígios, pois 

quanto mais efetivo for o acesso pela via administrativa, 

menos trilhado – por desnecessário – tenderá a ser o 

caminho judicial. 

Não há que se falar em impertinência no 

descumprimento das normas quando os direitos 
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fundamentais estiverem sendo violados, representando 

avanço no sentido de aperfeiçoar aqueles temas cuja 

abordagem já não responde aos anseios da sociedade que, 

afinal, é a grande beneficiada com a norma mais favorável 

aos seus interesses principalmente aqueles voltados ao 

gozo dos direitos fundamentais próprios de um Estado 

republicano. 

A ensejo de conclusão é importante frisar que 

as decisões judiciais no Estado democrático representam 

aprioristicamente um acabamento da regra posta para que 

se faça uma boa prestação jurisdicional o que não significa 

um apego rígido ao que é normatizado, mas sim à 

possibilidade de se escapar do legalismo visando à 

operacionalização do que se entende por justiça.  

Quanto ao canabidiol e demais substâncias 

capazes de aliviar o sofrimento humano entende-se 

necessário o apoio estatal a projetos acadêmicos que 

vislumbrem o aperfeiçoamento do seu uso para a melhoria 

das condições de vida daqueles acometidos por síndromes 

atualmente tratadas com essas substâncias, garantindo o 

acesso aos serviços médicos adequados e a investimentos 

capazes de garantir a igualdade entre todas as pessoas.  

Importante registrar ainda o avanço da 

Anvisa quanto à regulamentação do uso do canabidiol ao 

reduzir a exigência de documentos comprobatórios da 

necessidade de determinada medicação. A partir de 

janeiro/2020 será necessária apenas a prescrição da 

medicação, o que provavelmente reduzirá a burocracia e o 

tempo de apreciação da solicitação que hoje dura em média 

setenta e cinco dias.  
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Pari passu aos ajustes e reajustes da legislação 

e dos órgãos regulamentadores como a Anvisa, urgente se 

faz a liberação controlada para a produção do CBD visando 

de fato atender à demanda reprimida atualmente existente. 

O acesso à medicação é restrito aos pacientes que possuem 

condições financeiras pois os custos para importação são 

elevados. Importante a autorização urgente no sentido de 

se permitir legalmente também o cultivo da maconha 

medicinal para que a população com menor poder 

aquisitivo possa ter acesso, haja vista que o estrato será 

produzido no Brasil e consequentemente os custos serão 

menores. Alguns pacientes necessitam fazer uso do óleo da 

cannabis artesanal como auxiliar de inúmeras síndromes e 

a regulamentação definitiva ajudará na ampliação do 

acesso. Na última decisão da Anvisa ainda ficou restrita a 

fabricação, sendo permitido apenas a importação do 

substrato semielaborado. 

Importante salientar que o uso recreativo da 

maconha continua proibido e que as formulações das 

medicações poderão conter o CBD (que não tem efeito 

psicotrópico) em concentrações limitadas em 0,2% do tetra-

canabidiol (THC), substância psicoativa da maconha 

responsável pelos efeitos associados à droga.  

A sociedade necessita de mais informações e 

debates com especialistas proporcionados principalmente 

pela mídia e redes sociais visando um maior esclarecimento 

da sociedade sobre os benefícios do CBD para inúmeras 

doenças como epilepsia, depressão, Parkinson, sintomas do 

autismo, dores do câncer, entre outros. O Conselho Federal 

de Medicina (CFM), a Associação Brasileira de Psiquiatria 
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(ABP) alegam que ainda não existem estudos suficientes 

que comprovam que o uso contínuo não possa causar 

dependência. 

O governo federal não tem enfrentado a 

questão o suficiente já que o presidente da república e os 

ministros da saúde e o ex-ministro da cidadania e a 

Advocacia Geral da União (AGU) se posicionaram 

desfavoravelmente.  

Finalmente, depois da exposição dos mais 

diversos entendimentos sobre a temática é que muitos 

debates e estudos precisam ser realizados a fim de se 

encontrar um consenso o quanto antes sobre o melhor 

tratamento para acometidos por doenças, síndromes e 

transtornos cujos efeitos poderiam ser diminuídos com o 

uso do CBD. 

Nesse sentido, também possui relevância 

para a liberação e reclassificação do CBD os inúmeros 

movimentos enfrentados por parte de familiares 

comprovando o sucesso da eficácia da substância para 

diminuição dos sintomas das síndromes pelas quais 

pacientes são acometidos. 

Além dos aspectos medicinais propriamente 

ditos, vale destacar que se abre um mercado promissor para 

o Brasil, haja vista que no mundo já se arrecada muitos 

bilhões de dólares. Provavelmente o mercado está atento a 

esse novo nicho que tanto aquecerá a economia como 

poderá trazer alívio para os pacientes e seus familiares. 
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