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0036t2022 o.s. N" 0036t2022

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 3012022, que "Disciplina o

fornecimento de medicamentos à base de canabidiol "cannabis" pelo

sistema público de saúde em Mato Grosso.".

Deputado WILSON SANTOS

RELATOR (A): DEPUTADO (A) Lú»i, Qns,oL

I _ RELATÓNTO:

PARECERN"

EMENTA:

AUTORIA:

Asserrbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Edificio Dante Martins de Oliveira

Sala 204 - 2' Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

E-lnail: ntrclcosociai(rt)o Lttlt. qor'.br

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos, por meio do Protocolo n" 4012022 - Processo no

4012022,lida na 82u Sessão Ordinária, no dia 0410112022; cumpriu pauta no

período de 0510112022 a 1610212022; foi recebida no Núcleo Social -
Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social no dia 2410212022.

Dessa forma, submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n."

3012022, de autoria do Deputado Wilson Santos, que "Disciplina o

fornecimento de medicamentos à base de canabidiol "cannabis" pelo sistema

público de saúde em Mato Grosso.".

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Legislativos,

com a FICHA TECNICA, expedida em27/0l12022,naqual resta afrmadaa

inexistência de normas em tramitação ou em vigor que disponham sobre

matéria idêntica ou semelhante, conforme fls. 04.

Dessa feita, conforme artigo 360, inciso III, alínea "b" do Regimento

Interno desta Casa de Leis, procede-se à emissão de parecer quanto ao

mérito da iniciativa.

É o relatório.
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II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer quanto ao mérito a todos os

projetos que abordem os temas contidos no Artigo 369, inciso IV, do

Regimento Interno desta Casa de Leis:

AÍt.369 Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste

Regimento, compete:

IV - à Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social:

a) dar parecer sobre proposições que visem regular a

previdência e a assistência social no seu mais amplo sentido,
bem como, sobre todos os assuntos que com ela teúam
referência;

b) apreciar programas de saneamento básico;

c) avaliar a assistência médica, hospitalar e sanitaria do
Estado;

d) acompaúar a manutenção e o desenvolvimento do
Sistema Único de Saúde - SUS e do MT - Saúde;

e) receber, trimestralmente, em Audiência Pública, o Gestor
do Sistema Único de Saúde - SUS, para cumprimento das

determinações contidas no art. 12, daLei no 8.689, de 27 de
julho de 1993.r

No mesmo viés, comuta-se o artigo 168 do documento supracitado:

"Art. 168 Lei Ordinária é aquela cuja matéria é elaborada pelo Poder

Legislativo em sua atividade comum e típica, sendo de iniciativa dos

autores indicados no art. 39 daConstituição Estadual.".2

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especiÍicamente rLo art.26,

XXVIII da Carta Estadual: "Art. 26 E da competência exclusiva da

Assembleia Legislativa: [...] XXVil - emendar a Constituição Estadual,

promulgar leis nos casos previstos nesta Constituição, expedir decretos

legislativos e resoluções; [...]".3

I Disponível ern https://www.al.rnt.gov.br/arquivos/parlarnento/ssl/regirnento-interno-ahnt.pdf Acesso etn narço de2022-

'tbidem
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No que diz

Regimento Interno,

respeito à tramitação e abordagem do tema, o

artigos 194 e 195, prevê dois casos: no primeiro,

verifica-se a existência de lei que trate especificamente do tema abordado,

se confinnada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de

projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser

apensada:

Art. I 94 Consideram-se prejudicados:

I - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição idêntica
à outra já aprovada, ou a outra jâ rejeitada na mesma Sessão

Legislativa, salvo, na primeira hipótese, quando a segunda
aprovação der à anterior çarâter ampliativo, ou na segunda
hipótese, traüando-se de proposição renovada nos termos do
art.175;

II - a discussão, ou a votação, de qualquer proposição

semelhante à outra considerada inconstitucional pelo Plenário
na mesma Legislatura;

III - a proposição, com as respectivas emendas, que tiver
substitutivo aprovado;

IV - a emenda ou subemenda de conteúdo idêntico ao de

outra já aprovada ou rejeitada, ressalvadas as hipóteses de

exceção previstas no inciso I;

V - a emenda ou subemenda em sentido contrário ao de outra,
ou de dispositivo, já aprovado.

Parágrafo único O mesmo assunto não poderá ser

disciplinado por mais de uma lei, exceto quando o

subsequente se destine a completar lei considerada básica,
vinculando-se a esta por remissão expressa.

Art. 195 As proposições versando sobre matéria anáioga e
interdependente serão anexadas a mais antiga.

§ I' A anexação se fará de oficio pelo Presidente da

Assembleia Legislativa ou 68 a requerimento de Comissão ou
do autor de qualquer das proposições, comunicado o fato ao

Plenário.

§ 2' Não se admitirá a anexação se sobre a mais afiiga jâ
houver se manifestado, favoravelmente, a Comissão de

Constituição, Justiça e Redação, devendo a proposição

apresentada ser encaminhada ao arquivo.a

Considerando esse critério,

internet ov intranet da Assembleia

segundo pesquisas realizadas, seja na

Legislativa do Estado de Mato Grosso

a Disponível ern https://www.al.mt.gov.búrquivos/parlamento/ssVregimento-intemo-almt.pdf Acesso em matço de 2022.
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sobre o assunto, não foram encontradas ocorrências que impeçam o

seguimento da análise, nos moldes preceituados pelo Regimento Interno

desta Casa de Leis.

Destarte, procede-se à de mérito por parte desta Comissão. Nesse

escopo, a proposição deve ser avaliada sob três enfoques: oportunidade,

conveniência e relevância pública.

Opoúuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de

fato e de direito. O pressuposto de direito é a disposição legal que a

estrutura; e o pressuposto de fato são os acontecimentos que levam a

Administração a praticar o ato.

Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um

resultado que atenda à finalidade pretendida, que é a satisfação ao interesse

público e relevância social.

O interesse público refere-se ao "bem geral". O interesse público é

um conceito central para a política, a democracia e a natureza do próprio

governo, já a relevância social é justamente a verificação da importância

da proposta para população.

Quanto à noção de relevância pública, essa está diretamente

associada com a de interesse público.

Como mencionado, a iniciativa original em tela tem por objetivo

tratar de uma questão muito relevante no âmbito da saúde, qual seja o

fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Público

de Saúde em Mato Grosso.

São numerosos e robustos os estudos cientíÍicos que apontam o uso

da substância extraída da cannabis para o tratamento de patologias

neurológicas como a epilepsia, Parkinson e Alzheimer, devido ao seu

mecanismo anticonvulsionante e suas substâncias neuroprotetoras.
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De acordo com Costa (2017), pesquisas relacionadas com a

capacidade terapêutica do canabidiol em patologias neurológicas

acontecem desde 1970, pois grande parte dos medicamentos utilizados nos

últimos anos somente diminuiu reaÇões adversas causadas por outros

tratamentos e o que ocoffe é que o canabidiol é mensurado como

medicamento auxiliar no tratamento das doenças para as quais pode vir a

ser indicado.5

Segundo Pernoncini e Oliveira (2014),os primeiros informes sobre

a utílização da cannabis para fins terapêuticos remota para a China nos

anos 4.000 a.C. Essa planta é composta em média 400 (quatrocentos)

elementos químicos, apresentando-se entre estes 60 canabinóides. Entre os

canabinóides presentes nessa planta se destacam o tetrahidrocanabinol

(THC) e o canabidiol (CBD) devido a suas propriedades medicinais.

Ocorre que antes mesmo da autonzação da ANVISA, o Conselho

Federal de Medicina jâhavia regulado por meio da resolução no 2.113 de

30 de outubro e 2014, a utilização do canabidiol como substância

terapêutica, definindo critérios e noÍnas para o tipo de tratamento para o

qual poderia ser utilizado (CFM, 2014).

Em 2017 a ANVISA registra o primeiro medicamento com os

compostos do THC E do CBD, o Mevatyl que é apresentado com o nome

comercial Sativex. Esse medicamento é combinado por THC (27 mg/ml)

e CBD (25 rnglmL), apresentado como solução oral em forma de spray.

(cosTA MoTA,20t7).

Em 2018 aumentou significativamente a quantidade de pessoas que

possuíam permissão para importar os produtos derivados da cannabis, já

em20l9, a RDC no 327, de 9 de dezembro de20l9, passou a regular sobre

os critérios paru que os medicamentos canabinóides fossem

5 Disponível em:
httr:S//repositorio.anirnaeducacao.com.br/bitstreanr/ANlMA/ 19671/1/TCC%20CARLOS%n20VICTOR.
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comercializados, além de definir as noÍmas para prescrição e fiscalízaçáo

desses farmacos. A permissão para que substâncias canabinóides fossem

comercializadas no Brasil, mesmo com comprovação do seu potencial

terapêutico não foi simples (PEREIRA et al., 2021).

Para Sampaio e colaboradores (2021), as substâncias canabinóides

apresentam uma larga abrangência no que diz respeito ao seu potencial no

tratamento de patologias neurológicas.

De outro norte, deve-se considerar o acesso à saúde e, por

consequêncía, a medicamentos, um direito fundamental consagrado. O

direito fundamental à saúde está na chamada segunda geração, a qual

caracteiza-se por ser um grupo composto de direitos de liberdades

concretas, positivas ou reais. A segunda dimensão é, portanto, positiva,

pois não se limita a definir barreiras paÍa a atuação estatal, mas

precisamente por depender de uma atuação positiva do Estado a fim de

participar do bem-estar social e assim encontrar formas de garantiJo.

Torna-se dever do Estado, por meio desta dimensão, a prestação de

assistência social, saúde. 
6

No Brasil, desta forma, foi com a Lei 8.080/1990 que ocoffeu a

regulamentação das ações e serviços pertinentes à promoção e proteção da

saúde. No art. 2o daleí, reafirma-se a saúde como um direito fundamental

e o dever do Estado de não obstar o seu livre desenvolvimento, pelo

contrário, devendo participar ativamente para a construção das condições

mínimas para seu exercício. Este diploma legal traz para a seara das

discussões sobre políticas públicas relativas à saúde, a necessária

observância das políticas econômicas e sociais na desenvoltura da proteção

à saúde, pois segundo o art. 3o da Lsi, o'os níveis de saúde expressam a

organizaçáo social e econômica do país". Isso globaliza os deveres de

proteção do Estado frente a não só proteção da saúde, mas durante o seu

6 Disponível ç6 http://rc.vistainclusioncs.conr/carga/rvp-contcnt/trploacls/20 2 I i03l I 3 - [ iannah-B - N I J M -

Especial-Abril.Tunoo2O2 I INCI-,-l .pdf Acesso em março de 2022.
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aferimento, a proteção de outras áreas - econômica e social - que podem

ser por ela afetadas.T

É preciso lembrar também que o Direito Fundamental à Saúde,

ainda que não seja inafastável daquelas pessoas consideradas "saudáveis'',

trazmais complexidade quando se trata de pessoas cujo bem-estar, ou seja,

cuja "saúde" como assim lidada no sentido coloquial, estiver prejudicada.

A essas pessoas é preciso que se teúa um tratamento adequado, efetivo e

eficiente para a resolução da sua enfermidade, seja ela curável, seja o

tratamento apenas um paliativo de determinados sintomas. E um direito

fundamental que integra o rol do mínimo existencial.8

No texto da Constituição Federal (CF/88), a atençáo dada à

regulação da saúde pública é marcada pela menção à integralidade da

assistência e ao acesso pleno dos cidadãos e cidadãs ao sistema de saúde.

A saúde, direito fundamental de alcance universal, necessita do

comprometimento do Estado e de toda a sociedade, tanto em âmbito

coletivo, quanto no cuidado individual de cadaurn (SARLET,2004).

Notável, portanto, a iniciativa parlamentar no sentido da prestação

positiva exigida do Estado, a fim de que as garantias constitucionais sejam

concretizadas na distribuição de medicamentos de iáL comprovada

eficiência e necessidade à população que assim fizer jus, razáo pela qual,

analisados os aspectos lre4!!1!g!q e tendo em vista a necessidade da

criação de políticas públicas e ações para a integração e articulação de

redes para auxiliar na busca pela saúde, especialmente da população que é

mais vulnerável, posiciono-me pela aprovação do PL No 3012022, de

autoria do Deputado WILSON SANTOS.

É o parecer.

7 Marcia Andrea Bühring, Mobilidade, Fronteiras & Direito à Saúde (Porto Alegre: Livraria do

Advogado, 2016),179
sDisponívelem: Irttp://revistainclusiones.corn/cargairvp-content/unloads/202 li03l13-ll;rnnall-8-NUM-

. cPSSo em- mareg 4.9 ZplZ-
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III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIçÃO N" PARECER N" o.s. N"

[rL,3012022 0Q36t2022 ü{J36t2022

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 3012022, que "Disciplina o

fornecimento de medicamentos à base de canabidiol "cannabis" pelo

sistema público de saúde em Mato Grosso.".

Notável, portanto, a iniciativa parlamentar no sentido da prestação

positiva exigida do Estado, a Íim de que as garantias constitucionais sejam

concretizadas na distribuição de medicamentos de jéL comprovada

eficiência e necessidade à população que assim fizer jus, razáo pela qual,

analisadososaspectos@etendoemvistaanecessidadeda
criação de políticas públicas e ações para a integração e articulação de

redes para auxiliar na busca pela saúde, especialmente da população que é

mais vulnerável, posiciono-me pela aprovação do PL No 3012022, de

autoria do Deputado WILSON SANTOS.

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PELA REJEIÇÃO.
PREJUDICIDADE _ ARQUIVO.

x
tr
tr

SPMD^{US/CSPAS/ALMT, "^ 05 ae 04 de2o22.

RELATOR:
W$raN b,iâ,@ W«LS*
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IV. FOLHA DE VOTAÇÃO - SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA:

zuA"ORDIN

PL N" 3012022.
Denutado WILSON

VOTO DO RELATOR: I ravoúvel E nplrrçÃo I nnuuoICIDADE/AReuIVo
(cApÍTULo vrrr, ARTTGo 194, § úNICo E/ou ARITco r9s, § 2).
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WILSON SANTOS
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Certifico que foi designado o Deputado para relaiar a presente matéria.
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