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Relatório

foi rcccbido c rcgistrâdo pela Secretaria de Serviços Legislativos ro die
tendo sido lido na sessão na mesrna data. Após foi cncarninhado para csta Comissão e

presente veto

0110612022,

apoÍado no dia 02/06/2022.
Sublnctc-sc a csta Cornissão o Vcto Total rÍ'65/2022 de autoria do Poder Executivo, aposto
ao Projcto dc l-ci no 30/2022 dc arúoria do Deputado Wl1son Santos, conÍbme errenta acima.
Nâs râzôes do veto, o Govenrador do Estado, embasâdo em mal1ifestação da ProcuradodaGclal do Estado, cxpôc que a proposição padece do vicio lonnal dc inconstitucionaliclade, nos
seguintes teünos:
Inconsliíucionalidade

íomal:

Extrapolação da cofipelêncid fiomdtiva co4íeridd

aos estados pelo a .21, X , dd CF paru legislar sobre a proteÇão e a deJesa da
sãúde, sobreludo, inclusãode filedica lenlo,.iáque cukla de regrade natureza geral,
de conpetênci!1 da União, exetcidd pot neio do Ministério da Saúde (Leí Federal

n" 8.080/1990; DeÜeto Federal n" 7.508/2011 e Portatía h'3.017, de 28

de

noremblo de 2019 do Ministério dd Saúde). AuÍorização de uso de nedicafienlo a
base de canabidiol, pela ANI/ISÁ, eíliante Resolução RE n' 1.067/2021, não
ínplíca en inclusiío no rol de nedicanelltotr que de\)em rcr íomecidos pelo SUS,
cuja coüpetêncid pdra gerir a disponibilidade de Íárnacos é do Minisíétio de
Saúde. RDCy n' 327/2019 e n" 335/2020 da ANVISA iá auíorizam prescriçào,
comercializaÇão e Íornecimento de canabidiol paru o tratanento de doenças que
não responde :aíííatoti(tmenle a oulras nedicaÇões
Após os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer.

E o lclatório.

Maggi, n.'06, Setor

Av. André

^nlônio

A CPA

CEP:

78049-901 Cuiabá M'l (DN)

EsraDo

DE

Maro GRosso

AssEMBLEtA LEGtsLATrva Do EsrADo DE MaÍo GRosso
Secretaria Parlamentâr da Mesa Diretora

Núcleo CCIR
Comisláo de Consrit,r'çào lu'liçd e Redaçao

II - Análise
Cabe à Comissão de CoÍstituição, Justiça e Redação, de acordo com o atigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e artigos 302, § 1'e 369, inciso I, alínea "a" do Regimento
lntemo desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucionâI, legal,jurídico e regimental sobre
todas as proposições oferecidas à deliberação da Casa, bem como sobre os vetos que tenham por
fu ndamento a inconstitucionalidade.
De acordo com o artigo 42 da Constituição do Estado de Mato Grosso, o govemador somente
pode vetar o projeto de lei por inconstitucionalidade ou que seja contrfuio ao interesse público,

l,

wrbis.

Att.42

O projeto de lei, após concluída a respectívt t)otaçiio, Íie reieítatlo pela
Assembleia LegislaÍiva, será atquiwdo; se aprovado, sará eniddo ao Governador
do Estado que, aquiescendo, o sanciofiafti no Prazo de quinze dias úleis.
§ l'Se o Got'ernador do EsÍado cotlsiderdr o projelo de lei, fio lodo ou em patte,
ínconstituciofial ou conírário ao inleresse público, vetá-lo-á lotal ou parcialmenre,
no prazo de quinze dias úleís, contados da dala do recebímenlo, e co unicará,
clenlro de quarenta e oito hotlts, os motfios do velo do Presidente da Ássenbleia
Legisloíiva.

§ 2'O |el.) parcial iomenÍe abrmgefti íexto integral de dríiqo, de parágrafu, de
inciso ou de alfuea.
ernbasadas na justificativa de que a proposição padece de
Inconstitucionalidade formal, pois extrapola a competência nonnativa conferida aos estados pelo art.
24, Xtt, da Constituição Federal para legislar sobre proteção e defesâ dâ saúde.

As razões do veto foram

OcoÍe que, com relação a questão da competência da União para legislar sobre normas
gerais, a Carta Magna no aft. 24, que trata da competência concoflente dos Estados para legislar sobre
proteção e defesa da saúde, nos §§ 2'e 3'determina que a competência da União não exclui a dos

Estados, bem como expõe que caso a União não tenha legislado ainda os Estados possuem a
competência plena para tratar da matâia, e é nesse contexto que a proposta se encontra insedda.

Na anáiise da proposta, no Parecer n.' 517/2o22INCCJR o Relator dâ proposição apresentou
argumentos e acórdãos de decisôes judiciais que conoboram o entendimento de que os Estadosmembros possuem obrigação dc fomecer o medicamento necessário a proteção e defesa da saúde,
ainda que não constem no Rename - relação nacional de medicamentos essenciais, emitido pelo
Sistema Unico de Saúde.
''7'endo skla

o Ítdtro culo iulic.tdo Nb ptofrssionttl nédico qua rtconpanho

o

pãcienÍe, 1rdzão do i|l.\ucessa d ulilizaÇ.io de ouÍtos all(rfidti|ds lerap,ulica\, e
resto da datknstrudo qrc a prripriu lNvlSA jú r(conheca a eficiiücid dã
\üh\kitlcia para a (ontt-L)le .la enfer]tiídddc que aca»ele o Lttlot, estli cdr«clo iza&)
o de|er do EsÍdtlo dc to)tklt .!s pro|id|nciLl.t ltccí'litíttitts à Yotcção dd satilc do
nenor, dcvantlo lbfllecü o nkdicdutento pleiteado." (Á(:órdiío 1166111
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07030637320178070018, Relator; ROBERTO FREITÁg,
julganento. 10/1/2019, publicado no PJe: 29/4/2019.

l" Tunta Cível, data de

"O p ncipio da dignidade da pessoa hunana, disposto /1o drí. 1', inciso lII, da
Constitüição Feílerdl (CF/88), alçado a íundanento da Repúblicd Brasileira,
constitui-se no .lrcabouço dos direitos e dos gttttnlios .íúhdat e Íais, entrc eles os
direibs sociais, prc\)islos no Árt. 60 da CF/88, que assegura a íodos, entre outros
direílos. o direilo à saúde.
(...) Aínda que o nedicamento de que o recorrido necessita CÁNABIDIOL EVR
-não se encontre especificamente eslabelecido pela rede pública, organizada
no Sistena Único de Saúde ('US), na relação (RENAME) que orienta a prcstoção
do seniço público de saú(le, talÍato, de íon a alguma exonera os entes público: dd
sua responsabilidade pelo íomecimenío.lo Produto de que o rccorrido
, onprovodant n r t prec i sa.
22oÁ

6. Tefido sido o lratamenb inclicado pelo Profrssional néclico que aconpanha o
Paciefile, efi razão do ínsucesso nd uíilização de oülrus ahernatívds lerapêuíícas, e
restando de ofis[rado que a própria ANV]SÁ já rcconheceu a efciôficia da
substância para o conltole da eníermidade que acomete o Ítulor, eslá caracleríz.tdo
o dever do Estado de tctnar as Providências necessári!1s à proteção da saútle do
nenor, detenclo Jomecer omedicd ento pleíleado." (grío nosso)
Acórdão I I 661 I 1, 07030637320 I 780700 I 8, Relator. ROBERTO FREITAS, I "
Turmd Cíw[, datd Íle julgamento.- l0/4/2019, publicado no PJe: 29/1/2019.
disso, no supracitado parecer foi demonstrado que o Supremo Tribunal Fedelal já
fiÍmou tese de que é dever do Estado o fomecimento de medicâmentos de altos custos. Aproveitamos
a opoÍtunidade para transcrever novamente a decisão para conhecimento. Vejamos:

Alár

Tema 6/STF - lese firm(id(i: "Deter do Estado de Jornecer fiedicamenlo Íle a\o caslo
portador de Íloafiça grdve que não possüi condições lfiance iras paru co prd-|o."

a

RE 566171.

Tena 500/STF - tese.firmada: 'l- O Eslado não pode ser obrigado a íornecer
medícamentos expetinentaís- 2- A ausência de rcgistro nd ÁNVISA i Pede' como
regra geral, o Jornecimento de medicanento por decisão iudicial. 3. E possfuel,
excepcionalme Íe, a concessão judicial de medicane lo sen regislro sdnitárío, e 1
caso de mora irrazoóvel da ÁNylSA em apreciar o pedido (prazo süperior ao
prcristo na Lei n' I3.411/201ó), quando preenchídor tr* requisitos: (i) a existência
de pedido de regislto do medícame lo no Brasil (salro no caso de medicanenlos
óríãos pÍÍa doenÇos raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do
medicamentoe renomadas agências de re gulação no exterior; e (iii) a inexisíência
de subúilulo lerapêutico con regislro no Brasil- 4 As aÇões que denandenl
.fomecifiefilo de medica entos sen regislro na ÁN\4SA deverão fiecessariamanle
set proposÍas

Av

e

íace da União." RE 657718.
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( dr í-ottslttttt(ro Estadual. mediante voto da
r,., rnrgL' 4l' §
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É o parccer.

III - Voto do (a) Relator

(a)

do Veto Totâl
Diante do exposto, voto pelâ derÍubadâ
Executivo.
a" zozz'
sala das comissões, e-O1

n"

6512022 de autolia do Poder
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Iv Veto Total n.'65/2022Rcunião da Comissão em
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veto Total ne 65/2022 -MSG 70L12022

Autor (a)

Poder Executivo
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Membros Titulares
Deputado Dilmar Dâl Bosco
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Presidente

Deputado sebestião Rezende
Vice-Presidente
Deputado Or. Eugênio

!

!
tr

Membros Suplentes
Deputado carlos Avallone

!

Dêputâdo Xuxu Dal Molin

tr

Deputado Faissâl

n

Dêputada raneina Riva

!
!

Deputedo Or. Gimenêz

n
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tr
tr

!
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SOMA TOTAL

ú

10 Deputado Dr. Eugênio. votãram com o relator o Deputado
Delegado claudinei e Deputado Max Russi presençialmente. votaram contÍa o Íêlator o Dêputado
Dilmar Dal Bo§co ê Dêputado sebastlâo Rêzende prêsencialmente. sendo a matéria aprovada pela
mâioria dos membros com parecer pela derrubada.
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