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Introdução

O crescimento do mercado de cannabis é uma das tendências do cenário 
mundial. Seja na forma de medicamentos, produtos alimentícios e 
cosméticos, ou mesmo o uso recreativo das substâncias da planta, 
todas as maneiras de exploração são vistas como promissoras para 
os próximos anos. O tema entrou em discussão global e vários países 
estão se posicionando.

O Canadá, desde 2018, passou a permitir o uso recreativo da cannabis 
para adultos, que se somou às autorizações para produção e 
comercialização de medicamentos à base da planta. A autorização para 
produtos comestíveis e extratos está prevista para outubro de 2019. 
Com isso, o país criou uma estrutura legal e reguladora para controlar 
toda a cadeia de produção, distribuição, venda e posse de cannabis 
em seu território, dando um passo expressivo para a exploração desse 
mercado global.

O Brasil, por sua vez, ainda está em meio a uma grande discussão acerca 
do tema, com avanços na área medicinal. A autorização individual para a 
importação de medicamentos com substâncias extraídas da planta para 
uso pessoal e com prescrição médica começou há pouco mais de uma 
década e, em 2017, se permitiu pela primeira vez no país o registro de 
um desses medicamentos. A Justiça também tem se mostrado positiva 

em relação ao cultivo para fins medicinais e passou a dar liminares a 
famílias nesse sentido. Em maio de 2017, a cannabis sativa foi incluída 
na categoria de “planta medicinal”, na lista de denominações comuns 
brasileiras.

Nas próximas páginas, os advogados Affonso Barros da Cunha e Marcos 
Eduardo Lagrotta Pregnolato, do escritório Tavaris Novis, e Sandra 
Gogal, do Miller Thomson, explicam a situação regulatória da cannabis 
no Brasil e no Canadá, respectivamente, e as perspectivas futuras de 
avanço desse mercado em seus países.
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Medicamentos à base de Cannabis 
sativa e sua regulamentação no Brasil

Panorama Geral da Regulamentação das Drogas no Brasil

O estudo da regulação da importação e uso de medicamentos à base 
de cannabis sativa no Brasil deve se iniciar com o exame de como a 
sociedade e a legislação brasileiras se posicionam em relação ao tema 
das drogas, de maneira geral.

No Brasil, o debate acerca da descriminalização ou não das drogas tende, 
muitas vezes, a pecar pela falta de contextualização e relativização. As 
discussões resvalam para condenação total ou a defesa da liberação 
irrestrita e costumam não abordar com a devida profundidade os 
aspectos relativos à proteção da saúde pública e os malefícios de uma 
legislação excessivamente punitiva, deixando de enfrentar temas como 
as enormes desigualdades sociais e a grande diversidade cultural, que 
são características históricas da sociedade brasileira.

A Constituição Federal considera como crime inafiançável o tráfico 
ilícito de entorpecentes (Artigo 5°, Inciso XLIII), determinando, além 
disso, a expropriação de quaisquer propriedades imobiliárias onde 
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas (Artigo 243). 

A Lei 11.343, de 23/08/2006 (Lei 11.343/06) é conhecida como a Lei de 
Tóxicos e institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
(Sisnad). A partir da vigência dessa Lei no Brasil, a plantação em pequena 
quantidade e o porte de drogas para consumo pessoal passaram a sujeitar 
os infratores apenas a medidas socioeducativas, sendo esta uma das 
principais mudanças introduzidas pela Lei 11.343/06 (Artigo 28). O uso 
pessoal só é considerado crime se praticado ostensivamente, em locais 
com concentração de crianças e adolescentes.

Assim, entende-se que com a Lei 11.343/06 a sociedade brasileira iniciou 
um enfrentamento mais direto do aspecto humano das questões relativas 
ao uso de drogas, deixando de lado políticas baseadas meramente na 
segurança pública de repressão e passando a adotar conceitos ligados 
à bioética e um posicionamento mais contextualizado, espelhados 
principalmente nos princípios e objetivos do Sisnad (Artigos 4° e 5° da 
Lei 11.343/06).

Por outro lado, o tráfico de drogas continua sendo considerado crime, 
independentemente da quantidade de drogas envolvida. O Artigo 
33 da Lei 11.343/06 estabelece a pena de 5 a 15 anos de reclusão 
para quem importar, exportar, transportar, produzir, adquirir, vender, 
armazenar ou prescrever drogas ou suas matérias primas, aplicando-
se a mesma punição a quem semear, cultivar ou colher plantas que se 
constituam em matéria prima, insumo ou produto químico destinado 
à preparação de drogas.
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Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 não define exatamente o que são drogas, 
afirmando meramente que são as substâncias ou produtos capazes de 
causar dependência. A tarefa de definir especificamente quais são essas 
substâncias ficou a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), órgão federal responsável por controlar os medicamentos em uso 
no território brasileiro para fins de avaliar sua eficácia e garantir a segurança 
dos pacientes a que se destinem.

Vale ressaltar que todos os dispositivos mencionados acima referem-se 
ao uso recreativo de drogas. Entretanto, a utilização da planta cannabis 
sativa e seus derivados para fins médicos ou científicos já tinha amparo 
legal no Brasil, a partir do Decreto Lei n° 54.216, de 27/08/1964 e do 
Decreto Lei n° 79.388, de 14/03/1977. Além disso, a Lei 11.343/06 veio 
confirmar exceções às restrições, quando estabelece respectivamente 
no seu Artigo 2°, Parágrafo Único e no seu Artigo 31 que pode “a União 
autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput 
deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local 
e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas 
supramencionadas” e que é “indispensável a licença prévia da autoridade 
competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, 
manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, 
expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer 
fim, drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação.”

Por fim, através de sua Portaria n° 344, de 12/05/1998 (Portaria 

344/98), a Anvisa veio definir e regulamentar quais são as substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial em território nacional.

Bioética
A Bioética e Outros Princípios Considerados para o Uso de 
Medicamentos à Base de Cannabis sativa

Na última década do século XX, ocorreu no Brasil um maior avanço da 
bioética, entendida como “o estudo sistemático das dimensões morais 
- incluindo visão, decisão, conduta e normas morais - das ciências da 
vida e do cuidado da saúde”1, ou ainda como a “ética aplicada à vida, 
um novo domínio da reflexão e da prática que toma como seu objetivo 
específico as questões humanas na sua dimensão ética, tal como se 
formulam no âmbito da prática clínica ou da investigação científica, e 
como método próprio a aplicação de sistemas éticos já estabelecidos 
ou de teorias a estruturar”2.

O reconhecimento da pertinência da autorização para uso de 
medicamentos à base de cannabis sativa no País se dá nesse contexto, 
ainda que a importação a título excepcional tenha começado a 
ser permitida pela Anvisa só em 2014 e que tal direito só tenha se 

1 Encyclopedia of bioethics, 2ª edição, vol.1, introdução, p. XXI, W. T. Reich, editor responsável, 1995.
2 Neves, Maria do Céu Patrão. A Bioética, 1996.
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materializado efetivamente em 2015, com a publicação da Resolução 
de Diretoria Colegiada RDC n° 17 da Anvisa (RDC 17/2015), a qual 
definiu os critérios e procedimentos para a importação excepcional de 
tais medicamentos.

Além disso, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (através da Resolução Cremesp n° 268/2014) autorizou 
a prescrição de medicamentos contendo exclusivamente o extrato de 
cannabis sativa rico em canabidiol (CBD), invocando, dentre outras 
questões, justamente nos princípios da bioética, quais sejam:

(a) princípio da beneficência, que dispõe que o profissional da medicina 
tem o dever ético de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo 
ao paciente;

(b) princípio da não maleficência, que determina que a atuação do 
médico deve sempre causar o menor prejuízo possível ao paciente;

(c) princípio da justiça, que obriga os profissionais da medicina a tratar 
cada pessoa de forma moralmente correta e adequada, dispensando 
sempre um tratamento individualizado; e

(d) princípio da autonomia, que determina que os indivíduos capazes 
de deliberar sobre suas escolhas pessoais devem ter tal capacidade 
de deliberação respeitada.

As resoluções dos Conselhos de Medicina e as diversas decisões judiciais 
que autorizaram a importação de substâncias à base de cannabis sativa 

para fins de tratamento médico utilizaram esses princípios da bioética, 
em conjunto com (i) o princípio ético de que o alvo de toda a atenção do 
médico deve ser a saúde do ser humano, bem como com o entendimento 
de que “na história da Medicina e da Farmácia o uso empírico de extratos 
vegetais no tratamento de inúmeras doenças humanas evoluiu para o 
isolamento e a síntese de princípios ativos terapêuticos, e que estes, 
submetidos a ensaios clínicos cientificamente controlados, podem 
expressar o seu perfil de eficácia e tolerância”3 e, em última instância, 
com (ii) o Artigo 196 da Constituição Federal brasileira, que estabelece 
que a “saúde é direito de todos e dever do Estado”.

CBD, THC e a Evolução da Regulamentação da Anvisa

Em 2014, a mãe de uma criança que sofria de encefalopatia epiléptica 
infantil precoce tipo 2, e que importava ilegalmente óleo de cannabis sativa 
rico em CBD teve sua encomenda apreendida pela alfândega. Seguiu-
se uma ação judicial contra a Anvisa, na qual a autora obteve perante a 
3ª Vara Federal do Distrito Federal uma decisão liminar que permitiu a 
importação do extrato de CBD, para que continuasse o tratamento médico 
de sua filha. Essa criança, à época com 5 anos de idade, foi a primeira 
paciente no Brasil a fazer uso legal de produto à base de cannabis sativa, 
após obter autorização judicial para importar o óleo.

3 Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 2.113, de 30/10/2014
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Em julho de 2014, o Ministério Público Federal moveu uma Ação Civil 
Pública perante a 1ª Vara Federal do Estado da Paraíba, obtendo uma 
decisão liminar que determinou à Anvisa que autorizasse a importação 
de CBD para o uso de 16 pacientes de doenças neurológicas.

Note-se que até então a permissão excepcional de importação 
de medicamentos à base de cannabis sativa no Brasil se referia 
unicamente ao CBD, o qual foi reclassificado, no início de 2015, 
para a Lista C1 (substâncias sujeitas a controle especial) da Portaria 
344/98. A justificativa para isso foi que o CBD é apenas uma dentre 
as 80 substâncias canabidióides presentes na cannabis sativa e que 
não produz os efeitos típicos da planta, os quais seriam resultantes de 
outro canabidióide, o Tetrahidrocanabidinol (THC).

Assim, àquela altura o THC permanecia incluído na Lista F2 
(substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria 
344/98 e a própria cannabis sativa, na lista de plantas proscritas por 
ser capaz de originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, 
apesar de também originar uma substância permitida sob controle 
especial, o CBD, não podendo ser prescrita para tratamento, conforme 
o Artigo 61 da Portaria 344/98. Além disso, como consequência direta 
desse estado de regulação, não se permitia ainda nem a importação 
nem o registro de medicamentos à base de cannabis sativa em geral, 
mas somente o CBD.

Em mais um avanço, em agosto de 2014, a Justiça Federal do Estado 
de Minas Gerais determinou à Anvisa que autorizasse a importação de 
medicamento cuja composição possui não só CBD como também THC. 
Nesse caso, uma portadora de síndrome de cauda equina, desenvolvida 
por sequela de espondilolistese nível L5-S1, grau 4, após tentar diversos 
tratamentos sem sucesso, passou a fazer uso da cannabis sativa in 
natura, obtendo com isso sensível redução das dores e espasmos de que 
padecia. Em consequência dos resultados alcançados, e considerando 
a impossibilidade de se prescrever a utilização da planta in natura, 
o médico que a acompanhava concluiu que a melhor solução seria a 
prescrição imediata do referido medicamento, que não possuía registro 
prévio junto à Anvisa.

Em dezembro do mesmo ano, o Conselho Regional de Medicina 
autorizou a prescrição de medicamentos à base de Canabidiol. No 
mesmo período, o Ministério Público Federal ajuizou uma Ação Civil 
Pública contra a Anvisa, perante a 16.ª Vara Federal do Distrito Federal, 
requerendo em caráter liminar, dentre outras questões:

(a) a exclusão do THC da lista F2 (substâncias psicotrópicas de uso 
proscrito no Brasil) da Portaria 344/98 e sua inclusão na lista das 
substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita;

(b) a adequação do Artigo 61 e a inclusão de um Adendo ao final 
da Lista E da Portaria 344/98 para “permitir o uso, posse, 
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plantio, cultura, colheita, exploração, manipulação, fabricação, 
distribuição, comercialização, importação, exportação e prescrição, 
exclusivamente para fins médicos e científicos, da cannabis sativa 
e de quaisquer outras espécies ou variedades de cannabis sativa, 
bem como dos produtos obtidos a partir destas plantas”;

(c) permissão provisória da importação de produtos e medicamentos 
à base de cannabis sativa por qualquer brasileiro, mediante 
prescrição médica; e

(d) permissão provisória da importação de sementes para plantio 
com vistas ao uso medicinal próprio.

O posicionamento da Anvisa em tal Ação foi no sentido de invocar a sua 
competência para regular a matéria, com base no princípio constitucional 
da separação dos poderes, bem como de requerer que todos os pedidos 
fossem julgados totalmente improcedentes, sem, no entanto, refutar os 
elementos científicos alegados pelo Ministério Público Federal. O juiz, por 
sua vez, opinou que era justamente em virtude da omissão dos demais 
poderes que o Poder Judiciário deveria intervir, a fim de garantir a dignidade 
da pessoa humana e o direito à saúde, ambos princípios constitucionais, 
utilizando como paradigma a decisão liminar concedida na Ação Ordinária 
tramitada na 3.ª Vara Federal de Brasília, mencionada acima.

Dessa forma, o Ministério Público Federal conseguiu em liminar que 
fossem autorizadas a prescrição e importação para fins medicinais de 
medicamentos e produtos que contenham tanto CBD quanto THC, bem 

como as pesquisas científicas com a cannabis sativa. Além disso, após 
embargos de declaração interpostos pela Anvisa, foi determinado que o 
THC permaneceria na lista F2, mas que seria adicionado a essa lista um 
Adendo esclarecendo que seu uso será permitido exclusivamente para 
fins medicinais, de forma supervisionada, permitindo-se o acesso da 
substância aos pacientes indicados.

Intimada, a Anvisa publicou em abril de 2016 a Resolução da Diretoria 
Colegiada RDC n° 66 para cumprir tal decisão através da alteração do 
Artigo 61 da Portaria 344/98.

O posicionamento do judiciário brasileiro tem sido positivo às pessoas que 
requerem o uso da cannabis sativa para fins medicinais. Tal viés positivo 
se pôde ser verificado, por exemplo, em dezembro de 2016, quando 3 
famílias conseguiram Habeas Corpus, autorizando o cultivo da cannabis 
sativa em suas residências para extração de seus compostos, para uso 
medicinal próprio. 

Em janeiro de 2017, a Anvisa pela primeira vez permitiu o registro no Brasil 
de um medicamento contendo substâncias extraídas da cannabis sativa, 
(tanto CBD quanto THC). Em maio do mesmo ano, a planta foi incluída na 
lista das Denominações Comuns Brasileiras, uma lista de nomes oficiais 
para todas as substâncias que são ou podem vir a ser de interesse da 
indústria farmacêutica no Brasil. Isso não significa que a cannabis sativa 
tenha sido reconhecida como planta medicinal, mas apenas que ela tem 
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potencial para ser planta medicinal. Em outras palavras, é o primeiro passo 
para que uma empresa possa apresentar um pedido para registro de um 
medicamento feito com a planta em si.

Vale ressaltar que a prescrição médica de medicamentos contendo THC, 
apesar de legal, pode levar o médico a sofrer penalidade ético-disciplinar, 
uma vez que o Conselho Federal de Medicina (CFM) permanece proibindo 
tal prescrição. A Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal 
em 2014 permanece conclusa para prolatação da sentença, quando será 
julgado inclusive o pedido de autorização de importação de sementes da 
cannabis sativa para plantio com vistas a uso medicinal próprio.

Este último pedido, em particular, traz em seu bojo uma discussão sobre 
questões relevantes como a burocracia, o impedimento de prescrições 
pelo CFM e a inexistência de produção de tais medicamentos no País, 
que encarecem os tratamentos à base do vegetal. Consequentemente, 
pacientes que não possam arcar com os custos de tais tratamentos, na 
tentativa de autotutelar um direito constitucional, podem ser obrigados 
a recorrer ao plantio clandestino e à elaboração doméstica de produtos à 
base de cannabis sativa, conduta considerada ilícita e que pode levá-los a 
enfrentar consequências na esfera criminal.

Visto o difícil acesso gerado pelo alto custo dos medicamentos à base 
de cannabis sativa, a Justiça Federal do Estado de Paraíba adotou um 
posicionamento diverso e autorizou, em abril de 2017, que uma associação 

da cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, cultivasse a cannabis sativa, 
para fins medicinais. Pouco tempo depois, em maio do mesmo ano, a 
cannabis sativa foi incluída na categoria de “planta medicinal”, na lista de 
denominações comuns brasileiras. 

Vale ressaltar que, a despeito da sua resposta à Ação Civil Pública de 2014, 
a Anvisa emitiu em 2017 uma Nota Técnica declarando (i) não se opor ao 
uso da cannabis sativa para fins medicinais, (ii) que a regulamentação 
para fins de pesquisa e produção de medicamentos já se encontra em 
avançado estágio de elaboração e (iii) que a preocupação da agência refere-
se à eficácia dos mecanismos de controle para garantir que um eventual 
plantio de cannabis sativa, no Brasil, tenha como finalidade exclusiva a 
pesquisa e produção de medicamentos. Dentre as medidas tomadas pela 
Agência para avançar na referida elaboração, está a criação de um Grupo 
de Trabalho específico, que além de reuniões internas tem discutido o 
tema com autoridades sanitárias de países como Canadá, Holanda, Israel, 
Estados Unidos e Chile.

Atualmente, a lista de produtos à base de cannabis sativa incluídos no 
procedimento simplificado de importação da Anvisa contém mais de 
10 medicamentos.

Recentemente, a Anvisa tem adotado um novo posicionamento em 
relação à utilização de medicamentos que sejam produzidos a partir 
da cannabis sativa, fundado no que já é aplicado em outros países. A 
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Anvisa se vê motivada, principalmente, pela dificuldade da população 
em conseguir acesso a tais remédios, gerada por seu alto custo de 
importação, uma vez que o preço médio mensal desses tratamentos 
pode variar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) e o salário mínimo nacional em 2019 é de R$ 998,00 (novecentos 
e noventa e oito reais).

Neste sentido, posto que diversas famílias conseguiram, por medida 
judicial, que os tratamentos fossem custeados pelo Governo ou pelos 
planos de saúde, a Anvisa busca a diminuição dos custos de produção dos 
medicamentos, a fim de possibilitar que toda a população possa ter acesso 
a esses medicamentos, bem como a possibilidade de seu fornecimento 
pelo Sistema único de Saúde - SUS. Esse novo posicionamento objetiva, 
ainda, cumprir o que estabelece a Constituição Federal brasileira, que 
determina que a saúde é um bem que deve ser assegurado a todos 
os cidadãos. Diante disso, em junho de 2019, a Anvisa aprovou duas 
importantes propostas para o avanço da produção de medicamentos 
à base de cannabis sativa no Brasil. As propostas já foram publicadas 
no Diário Oficial da União e estarão, até o mês de agosto de 2019, em 
processo de estudo e recebimento de contribuições de pesquisas. As 
referidas propostas foram registradas da seguinte forma: 

• Consulta Pública 654/2019 – Procedimentos necessários para 
registro e monitoramento de medicamentos à base de cannabis 
sativa e seus derivados. 

Essa resolução limita-se a regulamentar a produção, fabricação, 
exportação, importação, distribuição, comércio, uso e posse de 
medicamentos entorpecentes para fins médicos e científicos, os 
quais deverão estar em forma de cápsula, comprimido, pó, líquido, 
solução ou suspensão e cuja via de administração deverá ser oral.

•  Consulta Pública 655/2019 – Requisitos técnicos e 
administrativos para o cultivo da cannabis sativa para fins 
medicinais e científicos. 

Essa resolução define os requisitos de segurança e controle 
necessários para a autorização do cultivo, exclusivamente para 
fins medicinais e científicos da cannabis sativa, por pessoa jurídica 
devidamente autorizada. 

Assim, caberá aguardar o resultado das Consultas Públicas para 
acompanhar os próximos avanços que versem sobre o tema, bem como 
saber se após essas regulamentações o Brasil definitivamente abrirá 
espaço para esta nova vertente da indústria farmacêutica.

Importação
O Procedimento Simplificado de Importação da Anvisa

Pessoas físicas que pretendam importar medicamentos à base 
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de cannabis sativa deverão se cadastrar no website da Anvisa. 
Posteriormente, a importação do produto se dá individualmente, para 
uso próprio, através de requisição eletrônica de autorização realizada 
também por meio do website da Anvisa.

O importador deverá apresentar uma receita médica prescrevendo o 
produto com base no quadro clínico e outros tratamentos já testados. 
Tendo em vista que a Anvisa não se arroga a capacidade de avaliar o 
exercício da medicina, não existe nenhuma restrição quanto a quais 
especialidades médicas podem receitar tais medicamentos. A receita 
deve identificar o médico e conter, além do nome do paciente, o nome 
comercial do produto, a posologia, a quantidade necessária e o tempo 
de duração do tratamento.

Deve ser apresentado também um laudo médico, identificando a 
doença a ser tratada com respectivo CID (Classificação Internacional 
de Doenças) e a descrição do caso. Além disso, deverá ser preenchido 
o formulário eletrônico. O pedido é então enviado eletronicamente à 
Anvisa, que estima um prazo médio de 20 dias para análise e emissão 
de uma resposta.

Caso a autorização seja concedida, será enviada ao e-mail do solicitante 
com uma assinatura eletrônica e um código verificador, que confirma sua 
autenticidade. A Anvisa não intervém na forma de aquisição do produto 
pelo paciente, que pode ser intermediada por entidade hospitalar, entidade 

governamental ligada à área de saúde, operadora de plano de saúde ou 
entidade civil legalmente constituída para representar os interesses de 
pacientes. A única restrição é que a remessa não pode ser feita pelos 
Correios, devendo realizar-se por Remessa Expressa, Licenciamento 
de Importação no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) 
ou via bagagem acompanhada. A devida fiscalização no aeroporto de 
entrada no País compete à Anvisa.

Perspectivas

Assim, a discussão acerca da liberação da produção e do uso de 
medicamentos à base de cannabis sativa, no Brasil, já se consolidou em 
relação a sua necessidade, tendo como objetivo atual equilibrar o direito 
constitucional do cidadão à saúde em relação ao dever do Poder Público 
em promovê-la e, simultaneamente, combater eventuais fins ilícitos. De 
sua parte, a Anvisa está promovendo importantes avanços no sentido de 
regulamentar definitivamente o cultivo e o uso medicinal da cannabis 
sativa, a fim de facilitar o acesso dos pacientes, sem prejudicar o controle 
governamental. ■

Atualizado em Agosto de 2019.
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Panorama geral
A legalização da cannabis recreativa em 17 de outubro de 20181 estimulou 
uma indústria que lembra os tempos da explosão “.com”. Ao contrário 
de outros setores de crescimento, a produção e a venda de um narcótico 
previsto no Anexo 1 (Schedule 1) suscitou debates morais, éticos e legais 
em todo o mundo. 

Se comparada aos seus “vícios predecessores”, que são o álcool e o 
tabaco, a cannabis traz consigo o estigma de “denotar loucura”, o medo 
dos cartéis de drogas e o peso dos Tratados Internacionais contra o 
tráfico de drogas.2 Não obstante o seu legado, a produção e a venda de 
cannabis estimulou uma indústria de grande proporção econômica.

A Lei da Cannabis cria uma estrutura legal e reguladora para controlar 
a produção, distribuição, venda e posse de cannabis no Canadá. A 
implementação da nova lei é uma responsabilidade compartilhada entre 
os governos federal, provincial e territorial. 

Responsabilidades

Na esfera federal, a Health Canada (agência de vigilância sanitária do 
Canadá) é o órgão regulador que supervisiona a outorga de licença para 
produção e venda de cannabis medicinal em todo o país. Já a venda e 
distribuição do produto para uso recreativo é regulada pelos governos 
provincial e territorial, e é feita através de uma entidade estatal do governo 
provincial ou de uma mistura de varejistas dos setores privado e público. 

Observadas as diferentes restrições regionais, adultos de 18 ou 19 anos de 
idade podem adquirir legalmente quantidades limitadas de cannabis, de 
seu óleo, sementes ou plantas frescas e secas de revendedores autorizados 
pelas respectivas províncias ou territórios. Aos adultos permite-se a posse 
de até 30 gramas de cannabis seca (ou seu equivalente em formas não 
secas) em público, o consumo em locais autorizados, o cultivo de até 
quatro plantas por família e o compartilhamento de até 30 gramas com 
outros adultos. 

Os governos municipais receberam a possibilidade de optar por não 
venderem cannabis dentro de suas fronteiras municipais. Aqueles que 
optaram por permitir que a planta fosse produzida e vendida exerceram 
competência regulatória sobre assuntos como zoneamento, localização 
de instalações de produção e restrições quanto à localização de 
dispensários.  

1 Lei da Cannabis, (S.C. 2018, c.16). Os Regulamentos de Acesso à Cannabis para Fins Medicinais permanecerão 
em vigor de acordo com a Lei da Cannabis e serão revistos pelo Governo do Canadá dentro de 5 anos.  
2 A Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961), A Convenção 
sobre Substâncias Psicotrópicas de1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971), e a Convenção das 
Nações Unidas contra o Tráfico (Ilícito) de Drogas Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 1988 (The United 
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances, 1988).
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Perspectivas

A Health Canada publicou recentemente um projeto de regulamentação 
para a produção e venda de comestíveis de cannabis, extratos e tópicas 
de cannabis. Embora a venda desses produtos comestíveis não vá ser 
legalizada pelo menos até o mês de outubro de 2019, muitas empresas 
do setor já estão realizando pesquisas e têm atuado no desenvolvimento 
de mercadorias para o que se espera que seja um outro segmento em 
expansão na indústria. 

O relatório publicado pela Deloitte em 2018, intitulado “Uma sociedade 
em transição, uma indústria pronta para expandir”, mostra que o 
faturamento total do setor de cannabis no Canadá deve ultrapassar
US$ 7 bilhões em 2019. No entanto, o jogo não é para os fracos. 

O marco regulatório da saúde do Canadá para a produção, fabricação e 
venda da planta se assemelha a um projeto de desarmamento nuclear. 
Ele cria uma rede de atividades permitidas envolta por um manto de 
proibições. Atuar dentro dessa estrutura requer não apenas capital 
significativo, mas uma equipe de consultores altamente qualificados, 
que podem ajudar a navegar e orientar as empresas em todas as etapas 
da cadeia de fornecimento, da semente à venda. 

A partir do momento em que se legalizarem os comestíveis de cannabis 

para venda, em outubro de 2019, incluindo extratos, concentrados e 
tópicos3, as empresas enfrentarão outra gama de exigências regulatórias 
com restrições sobre ingredientes e sabores, limitações na dosagem 
de THC, embalagens adequadas que impeçam o acesso por crianças e 
restrições relacionadas a instalações de produção, entre tantas outras. 
Produtos alcoólicos infundidos com cannabis serão proibidos. 

Cenário internacional

Um olhar para além da fronteira canadense mostra que nenhuma outra 
indústria abriu suas portas tão rapidamente ao comércio global de 
tecnologia, PI e Pesquisa e Desenvolvimento. Embora o Canadá tenha sido 
o primeiro país do G7 a legalizar a maconha recreativa em todo o território, 
outros países estão mudando seus regulamentos para abraçar o comércio 
internacional de cannabis e seus derivados. O cenário internacional se 
tornará uma plataforma para compartilhar inovação e pesquisa, resultando 
em produtos de melhor qualidade e preços competitivos.   

Para competir no mercado global de cannabis, será fundamental  
entender o panorama jurídico e político do país em que a empresa atuará. 

3 Propostas de Regulamentos e Termo de Análise de Impacto Regulatório (Proposed Regulations and 
Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS)) foram publicadas no Canada Gazette, Parte 1 em 22 de 
dezembro de 2018 para consulta.
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Embora a Health Canada tenha publicado pouca orientação em relação 
aos requisitos para a importação4, as empresas pouco a pouco abrem o 
caminho para a importação de países como a Jamaica e a Colômbia. 

A Jamaica, por meio da Timeless Herbal Care, foi um dos primeiros países 
a exportar óleo de cannabis para o Canadá. Sem dúvida, seu regime 
legislativo semelhante amenizou as preocupações do Health Canada 
quanto à segurança e qualidade da cannabis importada. Menos de um 
ano depois, a Colômbia, através da Clever Leaves, recebeu autorização 
para exportar cannabis para fins científicos. Se ela atender aos padrões 
de qualidade da Health Canada para fins medicinais e estiver livre de 
substâncias contaminadoras, a porta pode se abrir ainda mais e colocar a 
América Latina ao lado da cadeia mundial de fornecimento de maconha.5 

Surpreendentemente, o Canadá até o momento não conseguiu negociar 
com seu vizinho mais próximo, os Estados Unidos. Os EUA vêm enfrentado 
a autoridade jurisdicional dos estados para poder definir se a produção e 
a venda de cannabis serão permitidas em cada um deles, além da posição 
inabalável do governo federal de que a cannabis continuará sendo um 
narcótico ilegal. No entanto, a mudança precisa acontecer para permitir 
que os Estados Unidos aproveitem o mercado mundial do setor. 

A recente aprovação da Farm Bill6, que legalizou o cânhamo e seus 
produtos derivados na esfera federal, pode ser o primeiro passo nessa 
direção. As empresas agora estão de olho no CBD derivado do cânhamo 
como porta de entrada para o mercado canadense. Se a Health Canada 
determinar que tais produtos podem, na verdade, ser importados com 
base no fato de não mais serem ilegais, deve também lidar com a falta 
de normas e regulamentos uniformes quanto aos padrões de controle 
de qualidade para a produção.   

Apesar desses obstáculos regulatórios e desafios legais, chegou a hora 
de os empreendedores começarem a tomar decisões estratégicas para 
garantir seu lugar neste novo mercado internacional. A definição de uma 
estratégia comercial clara, aliada ao conhecimento prático do panorama 
jurídico e político das jurisdições visadas, ajudará a garantir o sucesso 
em um mercado competitivo e altamente evolutivo. Com o Canadá na 
liderança, as oportunidades nas esferas nacional e internacional estão 
abertas a todos os que têm uma visão clara e uma sólida constituição, 
aberta a mudanças e desafios. ■

4 Importing and exporting cannabis is permitted under the Cannabis Act for medical and scientific purposes 
and for industrial hemp. 
5 Columbian Company Clever Leaves To Export Cannabis Sample To Canada, Sara Brittany Somerset. Forbes, 
7 de fevereiro de 2019, 5:00am.

6 A Lei de Aprimoramento da Agricultura de 2018 (Agriculture Improvement Act 2018) foi aprovada pelo 
Senado em 11 de dezembro de 2018 e pela Câmara em 12 de dezembro. Recebeu a sanção presidencial em 20 
de dezembro de 2018, tornando-se lei. 

Atualizado em Agosto de 2019.



16

DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁREGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE CANNABIS 

Legislação de Referência

Leis do Brasil:

• Constituição Federal do Brasil - Artigo 5°, Inciso XLIII;
• Lei n° 11.343/2006, a Lei de Tóxicos
• Decreto Lei n° 54.216/1964  
• Decreto Lei n° 79.388/1977

Leis do Canadá:

• Lei da Cannabis (S.C. 2018, c.16)
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