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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela SecÍetâria de Serviços Legislativos no

dia 0410112022, sendo aprovado o requerimento de dispensa de l' e 2" pauta rc dta 06/04/2022,
após foi encaminhâda parâ estâ Comissão e apoÍtada no dia 01/04/2022, tudo confome as fls.
02/14v.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n" 489/2019, de autoria do Deputado Wilson
Santos e coautoria dos Deputados Dr. João e Lúdio Cabral.

A proposição possui a seguintejustificativa:

"A rcapresentação deste proieto rle lei dísciPlina o uso medicinal dct cafinabis",
que tem por lnalidade prcleget pacieníes com condições fiédicas debiliíanles,
bem conto seus médicos e íornecedorcs. Á rc4ulação da "cannabís" derie ser
analisada sob a perspecliva da salide e da segurança públicas. Há de se presemat
o direito indi)idual ao uso de "cannabis" para o lralamenío de eniermidades. A
decisõo de sá-la paftt taíamento ou alívío dos sinto Ms de enfermidades
lerminaís ou debilitantes de|e set i ílif iduttl, pessoal, e suslenlddd pela andlíse e
reco enddção do médico que acompanhe e$e pacieníe.
A ANVISA libercu o uso oral à b!1se de cd dbidiol aíravés da Resolução RE n'
4.067 da dgência. A indicaÇão e a forma do uso do produto são de

rcsponsabilidade do médico presctitor.

(...)."

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social exarou parecer de mâito favorável
à aprovação, tendo sido âprovado em 1.' votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia
06/04t2022.

Av. André 
^rtônio 

Maggi, r."0ó. SetorA CP^ CEP:78049901 Cuiâbá NÍT(DN)
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Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
pala análise e pâr€cer.

É o relatóno.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e aftigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juridico sobre todas âs
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei, objetiva disciplinar o fomecimento de medicarnentos à base de
canadibiol "cannabis" pelo sistema público de saúde em Mato Grosso, nos seguintes termos:

Arí. 1'Toma obrigdtório o.fomecinenío de medicamentos à base de substôncia
dlivl canabidiol (CBD) patd condições tnédicas debilitanles no ônbiío do sislema
público de saúde em Mato Grosso.

Áti. 2" Pdra eÍeitos desta Leí co :idaru-se co dição 1édica debilitante:

I- As seguíntes enÍern lades: câncer, glauco la, eslado posiíi|o pdra o vírus
da ímunodeiciência adqubida (HlV), tí dto 1e da inunodelciência
adquirida (SIDA), mal de Parkínson, hepcttite C, transbmo de e:pectro de

autisüo - TEA, esclerose laleral afiioítófca, doença de Crohn, dgitaçdo
do nal de Alzheirner, cúcheÍia,distrofia nuscular, Jibronialgia seteru,
aracnoidiíe e outrus doenças e lesões do medula espi hal, cístos deTarlov,
hidronielia, síringomielid, aftrite reumatoide, displdsia rtbrcsa,
lra ncttismo cranioencdálico e síndrone pós-concussão, esclerose
tltúltiphi, sindrome Anrold-Chiari ataxia espinocerebeldr, síndrcne de
Toürelte, fiíoclonia, disíonia simpálico-reflexo, síndrone dolorosa
conplexa regional, nauíoibro atose, polineuropatid desnielinizanÍe
ínllanatória crônica, síndrone dc Sjogre , lúpus, cisliíe interslicial,
fiiostenia grare, hítlrocefalia, síndrome da nha-paleh, dot lhnbico
ra;idual, convul:ões (incluíndo as característíca: da epilepsía) ou os
síntomds associados a esso! eníer idades e seu tralamento.

- Ouíru eníentitude atestacle por médico devidanente habílitado.

Arl. 3' O medica e ío dererá ser prescrilo por nérlico de,ríddfienle hdbilitado
nos termos das normas da Agência Nacional de Vigilôncia Sanitátia (ANylSA) e

do Conselho Federal de Medicitld (CFMI

NCCJR

Av. André Antônio Maggi, n.' 06. Setor A CPA - CEP: 78049-901 Cuiabá MT (DN)
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ArL 1" Os procedimentos adminislraliros pora acesso aos medicdnefitos, serão
deJinít1os pela Secretaria de Estado de Saúde no prazo máximo de )80 dias após
da publicação desía Lei.

ArL 5'Esta Lei entra em ltigor na data de sua pablicdçAo.

Preliminamente, analisando a propositura, observa-se que a mesma se insere na temática
proteção e defesa da saúde, a qual é de competência legislativa concorente da União, Estados e
Distrito Federal, nos termos do afiigo 24, inciso XII da Constituição Federal:

Arí. 21. Conpete à União, aos Estddos e ao Distrito Federdl legisldr
concorrentemente so bre :

XIt - prevklência sociat, prc!eçAo e deJesa (ta saúde;

No âmbito federal a ANVISA Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, editou a

Resolução n" 327 de 09 de dezernbro de 2019, que dispôs sobre o procedimento pâra a concessão da
autorização sanitária para a fabricação e Impotação de produtos de Cannabis para fins medicinais.

Além disso, a Resolução ANVISA n" 1.52512021 autorizou para comercialização dois
novos produtos à base de Cannabis. Os produtos aprovados foram soluções de uso oral à base de

canabidiol nas concentrações de 17,18 mg/ml e 34,36 ng/mL, coÍn até 0,2Vo deTHC e, prevendo
que o comércio dos produtos de Cannabis será feito exclusivamente mediante receita médica de
controle especial. As regras variam de acordo com a concentração de tetra-hidrôcânâbinol (THC).
Nas formulações com concentração de THC de até 0,2%, o produto deverá ser prescrito por meio de

receitufuio tipo B, com numerâção fomecidâ pela Vigilância Sanitária local e renovação de receita
em até 60 dias. (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa./2021lanvisa-aprova-dois-
novos-prodlrtos-de-cannabis)

Assim, podemos inferir que a Proposição está em conformidade com as regras da ANVISA
e do Conselho Federal de Medicina, pois, conforme dispôe o art. 3'da proposição que prevé que o
medicamento deverá ser prescrito por médico devidamente habilitado e em conformidâde com essas

regras.

Conván ainda inôrmar que os Tribunais têrn rciteradamente reafirmado que o Estado tem
o dever de fomecer esses medicamentos, mesmo que tais medicâmertos não constem no Rename -
relação nacional de medicamentos essenciais, emitido pelo Sistema Unico de Saúde.

"Tendo sido o trutamento indicado pelo prortssional médico que acompanha o
pacienre, en razão do insucesso na aíilização de oulras dllerfiúli\iat lerapêuticas,
e rcslando denlonstrado que a própria ANVISA já reconheceu a elciê cia Íla
subslância pdra o corllrcle (la enJerm iade que aconele o autor, esÍá

cdracterizaílo o derer do Estado de tomar as pro)iidêncids necessárids à proleçã1,

da saúde do nenor, derenclo Jornecer o medica enío pleiteado." (Acórdão

Av. A.dré Aniônio Magsi. n.'06, Setor A CPA CLP: 78049-901 Cuiabá Ml (DN)
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I 1 ó61 1 4, 07030637320 1 780700 1 8, Relator: ROBERTO FREITÁS, l' Turma Cíyel,
data de julganento: I 0/.1201 9, publícado no PJe. 29A/2A19.

"O princípío da dignidade dd petsoa hw]1ana, dísposÍo no drt. 1", inciso III, da
ConstituíÇão Federal (CF/88), alçado d _íundanento da Repúblicct Btctsileiru,
conttüuíse no drcubouço dos direítotr e das garantios íundanentai\ entre eles os
direitos sociair, prcrislos no Árt. óo da CF/88, que assegura a todos, entrc oulros
dirciíot, o direito à saúde.

(... )

Ái,rda oue o medicnme tu, de oue o rccortido hecesliikt CANÁBIDIOL EVR
22% nao se e ontry esnetilicnment? estnh?letil peln rutle púhlica.
orparrizala ho Sisíeha U ico de Snúde (SUS), a rclicão (RENAME) aue
oie ti a,rreslacõo do servico oúhlico de saúde, íflI fab, de fomd ilsuma
exo era os enles pliblicos da sua resDonsobilidade pelo [omecimenío do produto
de aue o rccofiialo cohtotortodafiefite brecisfi.

6. Tendo sido o tratanenío irulicarlo pelo profssktnal nédico quc acompanha o
pacíente, en rdzdo do insucesso nd utilizaÇão de oulras alenati,ras lerapêulicas,
e reslando demonsíMdo que d púp a ANVISA id reconheceu a eliciência da
substôncia pard o conlrole dd eníeí idade que dconele o aütot, eslá
caracterizado o dever do Estado de tondr as prorídências ecessíitias à proteção
dd saúde do menor, devendo íornecer o medicamento pleiteado." (gtiío msso)

Acórdão I I 664 I 4, 07030637 3201 7807001 I, Relatot: ROBERTO FREITAS, I "
Tunn Cítel, rlata de julgamento. l0/4/2019, publicddo no PJe: 29/4/2019.

Sobre o fornecimento de medicamentos, em sede de repercussão gerâl o Supremo Tribunal
Fedeml, atendendo o mandameÍto coÍstitucioflâl filmou a tese de que é dever do Estado o
fomecimento de medicamentos de altos custos. Além disso, estabeleceu a impoÍtância de que tais
medicamentos teúam rcgistro na ANVISA, vejamos:

Tena 6/STF - tese frrmado: "Dever do Eslddo de Íoftrccel fiedicafien[o de aho
cuslo d portador de doença grave que não possui condições rt d ceiras patu1

conlptd-Io." RE 56617L

Tena 500/STF - rese firmada: "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. Á dusência de rcgistro na ANVISA inpede, cono
regra geral, o Íomecinento de medicamento por decisão juclicíal. 3. E possível,

excepcíonabnenle, a coficessão judicial de nedícame to sem regilt íro sdnitário, e l
caso de mora irrozoável da ANVISA en apreciar o pedido lpruzo sryerior ao
prcristo t1d Lei n" 13.111/201ó), quando preenchidos lrês requísitori: (i) d
exístêncía de pedido de rcgislto do medicamento no Bfttsil (sdlvo no caso de

meclicamenlos órfios para Íloenças rarus e ultranaras);(iü a exístêncid de

regislro do medicamenlo em renofiadds agências de rcguldção no exterior; e (iii)
a inexistência de suhslítuto terapêulico con regístro no Brasil. 1. /ls ações que

NCCJR

Ay. André 
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[,41
demande Íornecimenío de medicanentos kn registro na ANVISÁ detterão
necessaridmente ser propostas en lace da Uníão. ' RE 657718-

A CoÍstituição Federal crigiu a saúde como um direito fundâmental social, tamanJra a sua
importância parâ o nosso ordenamento jurídico, conforme dispõe o alt. 6" da Carta Magna. Essas
regras são nonnas programáticas, que impõe ao Poder Público um dever de agir.

ArÍ. 6'São direitos socidis a educação, a saúde, a alimentação, o ttabalho, a
moradid, o lrunsporle, o lazer, a segwdnçd, a previdência social, a proteÇão à
maíernkiade e à iníâncía, a assistência dos desamparddos, ha íofiM desÍa
Constiíuição. lüLk:ão ddth t)(tu ]i ütdo ( jtll.t it üt: iotlul "90 dr 2015)

Além disso, os aÍigo s 196, 191 e 22'l , § 1" da Constituição Fedcral assim dispõem:

Atí. 196. A saúde é dírcito de todos e deyer do Estado, gatufitido mediallte
polílicÍts sociais e econônicas que yisem à redução do risco de doença e de outros
dgravos e ao dcesso utli|ersal e igualilário às ctções e seryíÇos pata s a prcnoçào,
prot?\ào e recüpera\ào.

Art. 197. São de rele,,'ôncia públíca ds aÇões e sen)iços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispot, nos termos da lei, sobre sua rcgulaneníação, rtscalização e

controle, detendo sua oecüÇão reí Íeíid direlamente ou dlra.rés de tercebos e,

també i, por pessoafrsíca oujurídica de direito pri,ado.

Arr. 227. É de,"er da fanília, da sociedade e do Estado assegurar a tianÇa, ao
adolescente e .to joyem, con absoluía pioridade, o dirciío à tida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignitlade, ao
respeito, à liberdade e à conyiyência íamiliar e comuniíária, além de colocó-los a
salvo de toda Íoma de negligêncía, discrini ação, exploração, fiolência,
crueldade e opr,,*sào.

A Lei Federal n'8.080/1990, que dispôe sobre as condições para a promoção, proteção e

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços corespondentes, também
coúecida como Lei Orgánica da Saúde assim pres(reve:

Art. 2" Á saúde é am direito íundamental do ser humano, det'endo o Estado prover
at conJiçút inllisp, nslia.is,to s,:u plcno exer. icio.

§ 1'O dewr do Estado de gdranth d saúde consiste na íorrn laÇão e execuçâo de
políticds econônícas e socidis que t'ircn à rcduÇão de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecitnefilo de condições que assegurem acesso uni,ersal
e igudlíttirio às ações e aos servíços para a skl pro,noção, ptoleÇão e

rÉuperaçào.
Att. 6'Estào incluídas ainda no campo de aluação do Sislema Unico de Saúde
(sus).

Av. A.dré Antônio Masgi. n.'06. Sclor 
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I - a execuçdo de ações:

)) ttu assistência terapautica i tegral, inclusíye .ídr,n(.têutíca;
Árt. lg-M. Á arsístência terupêütica integral a que se rqlerc a alínea d do inciso I
do art. 6'consiste en: (Incluíclo peld Leí n' 12-101, de 201 1)
I - díspensação de medica ptltos e produtos de interesse para a saúrle, cuja
prescrição esleja em conformidade con ds diretrize: terapêuticas deJinidas ent
protocolo clínico para a doençd ou o og/a,',o à sdúde a ser tratado ou, nalaha do
ptoíoLolo, em conÍonniddde con o disposb no afl. lg-P; (Incluído pela Lei n"
12.401, de 2011)
Il - oíería de proceditnentos terupôuticos, efi rugime donicilia\ amh latorial e
hospítaldr, constaníes de tdbelas elaborudas pelo gestorfederut Jo Srutm Únno
de Saúde - SUS, lealizadori no leftitório nacion1l por serriço próprio, coneniado
ou contratado,

Não obstante a propositura tenha o objetivo de consignd umâ atribuição a um órgão do
Poder Executivo Estadual, responsável pela distribuição de medicamentos, qual seja Secretaria de
Estado de Sâúde, não remodela ou c â novâs atribuições ao referido órgão, razão pela qual a
proposição não possui reserva de iniciativa, podendo os integrantes do Pârlamento i[iciar o
processo legislativo, conforme dispõe o artigo 61, da Constituição Federal:

Arl- 61. A iniciatird das leis complemeníaret e ordinórias cabe a qualqueí 1efibro
ou Cottlissão da Cainara dos Deputados, do Sefiado Federal ou do Co gÍesrio
Nacíonal, ao Prcside te da Repúblicd, do Süprc o Ttibundl Federul, aos
Tribunais Superiorcs, ao Procüradorcerul dd República e aos cidaílão:, nafonna
e hos cdsos preúslos nesta Constituição.

Essc dispositivo c de reproduçào compulsória pelos Estados-Menbros da F'edemçào, e,

aqui no l-stado de Mato Grosso, a Constituição o rcproduziu cm scu artigo 39:

Att. 39 A inicíativa das leís co,nplementares e orrlinirias cabe a qualquer menbro
ou Comissão da Assembleid Legislativa, ao Governador do Estddo, ao Tribunal de
JusíiÇa, à Proculadoria Geral de Justiça e aos cídadãos, na -forna e nos casos
pre|is|os nesta Co sIilüição.

A Carta Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobrc todas as

matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu aÍtigo 25:

A . 25 Cabe à Assefibleia LegisldliTa, com a sanÇão do Gorernador do Esíado,
não exigida es[a paru o especÜcado no art. 26, díspor sobre lodas as malérias Íle
competêncía do E:tado, especíalnente :

Poftanto, observa-se que a propositura objetiva cumprir os direitos sociâis âsseguÉdos no
aÍtigo 6'e 196 da Constituição Fedeml, bem como as disposições da Lei n" 8.080/1990.

Av. AIdré A.lô.io Maggi, n." 06, Sctor A CPA CEP: 7E04!l-901 Cu;âbá NÍT (DN)
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Vale ressaltar ainda que propositura dc tcor semelhante (PL 489/2019) dc autor.ia do
Deputado Wilsoll Santos tramitou [esta Casa de Lcis no allo de 2021, sendo aprovada por csta
Cornissão e por cstc Pallarnento, porém, foi vctada pelo Govel[ador do Estado, sob ar-gumento de
quc cstá tratândo dc nonna de contpetência privativa da União.

Poréln, tal arSurncnto não deve ser acolhido, pois ó sabido que, com relação a qucstão da
compctência da União para legislar sobre nonnas gcrais, a Carta Mdgna no aú. 24, que trata da
cornpcténcia concorentc dos Estados para legislar sobrc protcçâo c deÍ'csa da saúde, l1os §§ 2" e 3"
deteüniDa quc a conlpctência da União não cxclui a dos Estados, benl corno expõe que cllso a União
não tcnha legislado ainda os Estados possuel1r a competência p1ella para tratar da matólia, c ó ncssc
contexto que a proposta sc encortra inserida.

Convem registrar ainda quc não houve mudança em nosso ordename[to ju dico, ou ai[da
um posicionamento dos tribullais superior-es no sentido de que a norrna é inconstitLrcional, ao
contr-ário! os tribunais tem sc posicionado no sentido de que os Dstados têm obrigaçào de lbüecer
os medicamentos à basc de cal1abidiol, justiÍicando assim a manutenção do posicionamenk)
favorá\,el da proposição.

Assim, não vislumbramos queslôes constituciollais e legais que sejam óbice para a

aprcvação do presente projeto dc lci.

E o parecer.

III - Voto do (a) Relâtor (â)

Pelâs razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Ler i.'3012022, de

autoria do Deputado Wilson Santos e coaritoria dos Deputados Dr. João e Lúdio Cabral.

sala das comissões, errr J6 o" OV a" zou z.

NCCJR
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IV - l'icha de Votâção

tNõ-cJE

lo'aP-l
Rub 1L, I

Proielo dc Lci n." 30/2022 n." 57'712022
Reunião da Comissão em

Relator (a): Deputado ía

Voto Relator aa

Pclas razões expostas, voto favorávcl à aprovaçâo do Proieto de I-ei f 3012022, cle autoria do
lado Wilson Santos c coautoriâ dos Deputados Dr. João e Lúdio Cabral.

PosiÇão na Cornissão IdcrltificaÇão do (a) Dcputado (a

Rclator (a

Av André Anrônio Magsi. ú." 06. Selor A CPA al[P: 78049'901 Cuiabá IvlT (DN)


