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VOTO Nº 326/2022/SEI/DIRE3/ANVISA
Processo nº 25351.928878/2022-76
Expediente nº 3763860/21-5
 

 

Analisa recurso administra�vo, interposto pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,
sob o expediente nº 3763860/21-5, em desfavor da
decisão proferida em 2ª instância pela Gerência-Geral
de Recursos (GGREC) na 30ª Sessão de Julgamento
Ordinária (SJO 30/2021), que decidiu, por
unanimidade, conhecer do recurso administra�vo e
negar-lhe provimento, acompanhando a posição do
relator descrita no voto nº 821/2021-
CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA. 
Considerando-se a avaliação jurídica, a qual consolida
o entendimento acerca da competência da Agência
na regulamentação do cul�vo de Cannabis para fins
de pesquisa cien�fica, e os demais aspectos
apontados neste Voto, fica permi�da a concessão de
Autorização Especial Simplificada para
Estabelecimento de Ensino e Pesquisa (AEP) à
UFRN, a fim de que a Universidade possa importar,
armazenar e germinar sementes da planta Cannabis
sp, bem como cul�var a planta, por meio de sistema
controlado, na modalidade indoor, nos termos deste
Voto. 

 
 
Área responsável: GPCON/GGMON
 
Relator: Alex Machado Campos
 
 

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso administra�vo, interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte - UFRN, sob o expediente nº 3763860/21-5, em desfavor da decisão proferida em 2ª instância pela
Gerência-Geral de Recursos (GGREC) na 30ª Sessão de Julgamento Ordinária (SJO 30/2021), realizada em
25 de agosto de 2021, que decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso administra�vo e negar-lhe
provimento, acompanhando a posição do relator descrita no voto nº 821/2021-
CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA. 

A Universidade em epígrafe solicitou a Autorização Especial Simplificada para
Estabelecimento de Ensino e Pesquisa (AEP) para a aquisição da substância/ padrões analí�cos
Canabinoides e sementes de cepas de Cannabis sa�va, por meio do protocolo da documentação, sob o
expediente DATAVISA n° 0337670/21-8, no dia 26/01/2021.  

Importante mencionar que o referido pleito obje�va o atendimento a projetos de pesquisa
a serem desenvolvidos no Ins�tuto do Cérebro (ICe) da UFRN, buscando avaliar a eficácia e segurança de
combinações de fitocanabinóides no manejo de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos
e psiquiátricos. Especificamente, solicitam autorização para importar e armazenar padrões analí�cos
contendo canabinóides, importar, armazenar e germinar sementes da planta Cannabis sp, bem como
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cul�var a planta, por meio de sistema controlado, na modalidade indoor, até a sua maturidade, extrair e
manipular produtos fitoterápicos ob�dos de inflorescências e outras partes da planta.  

Pontua a Universidade, em seu projeto de pesquisa, que grande parte da pesquisa voltada
a avaliar o potencial terapêu�co da Cannabis sp. se concentra em apenas um fitocanabinoide, o
canabidiol (CBD). Entretanto, a planta produz diversos outros compostos similares molecularmente,
conferindo dis�ntas constantes de afinidade com receptores e, consequentemente, variados efeitos
celulares. Mapear os efeitos neurobiológicos de outros fitocanabinóides, administrados tanto
isoladamente como combinados entre si e com outras moléculas, como terpenos e flavonóides, permi�rá
a expansão do repertório terapêu�co nas muitas doenças associadas ao sistema endocanabinóide. Para
isso, faz-se necessário o controle de produção de fitocanabinóides pela planta, bem como de todo o
processo de extração, concentração e purificação dessas moléculas. 

No entanto, em 03/02/2021, foi encaminhado pela área responsável pela análise da
pe�ção, a Coordenação de Controle e Comércio Internacional de Produtos Controlados -
COCIC/GPCON/GGMON, o O�cio Eletrônico nº 0451502/21-1, informando o indeferimento da referida
pe�ção. A mo�vação informada para o indeferimento em questão foi que o art. 53 da RDC nº 367/2020,
que trata dos requisitos para obtenção da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e
Pesquisa (AEP), não prevê a autorização para o cul�vo de plantas da Lista E do Anexo I da Portaria
344/1998. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), portanto, interpôs recurso em
02/03/2021, sob o expediente DATAVISA n° 0827692/21-8.  

Em 26/03/2021, foi emi�do o Despacho nº
49/2021/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA, de Não Retratação pela área técnica. 

Em 25/08/2021, na 30ª Sessão de Julgamento Ordinária (SJO 30/2021), a GGREC decidiu,
por unanimidade, conhecer do recurso administra�vo e negar-lhe provimento, acompanhando a posição
do relator descrita no voto nº 821/2021-CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA. 

Dentre a fundamentação que jus�ficou o posicionamento da CRES2 está que a nega�va se
deu "em razão da não abrangência de autorização para o cul�vo de plantas da Lista E do Anexo I da
Portaria SVS/MS nº 344/98, vez que a Recorrente solicita a importação de Padrões analí�cos
Canabinóides e sementes de cepas de Cannabis sa�va, para serem u�lizadas em projeto de Pesquisa de
avaliação da eficácia e segurança de combinações de fitocanabinóides no manejo de sinais e sintomas
associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos".  

Ademais, acerca do art. 5º da Portaria SVS/MS nº 344/1998, que traz a possibilidade de
Autorização Especial contemplar "plan�o, cul�vo, e colheita de plantas das quais possam ser extraídas
substâncias entorpecentes ou psicotrópicas", a CRES2 apontou apenas a revogação do referido
disposi�vo pela RDC nº 16/2014. 

Novamente inconformada com a decisão proferida em fase recursal, a UFRN interpôs o
recurso em 2a instância, sob expediente Datavisa nº 3763860/21-5, ora em análise.  

Em sua peça recursal, a Universidade destaca que permanece convicta do amparo legal e
da probabilidade de seu pedido de Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e
Pesquisa – AEP. Alega que a Lei nº 11.343/2006, que ins�tuiu o Sistema Nacional de Polí�cas Públicas
sobre Drogas - SISNAD, também previu, no art. 2º, a regra e as exceções a respeito das drogas no
território nacional, podendo a União autorizar o plan�o, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no
caput do ar�go, exclusivamente para fins medicinais ou cien�ficos. 

Cumpre relatar que, em 06/12/2021, foi emi�do pela GGREC, o DESPACHO Nº 218/2021-
GGREC/GADIP/ANVISA, que decidiu pela NÃO RETRATAÇÃO da decisão anteriormente proferida. 

Esse é o breve relatório. 

 

2. ANÁLISE

2.1 Contextualização  
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A planta Cannabis sa�va vem sendo u�lizada para fins medicinais há milhares de anos.
Desde 2.700 a. C., na China, já se u�liza esse recurso para tratar doenças e distúrbios, como a cons�pação
intes�nal, as dores, a malária, a expectoração, a epilepsia e a tuberculose. Já na Índia, antes de 1.000 a.
C., essa planta era administrada como hipnó�co e como ansiolí�co, ambos os efeitos para o tratamento
da ansiedade. Mais recentemente, no século XX, extratos da Cannabis começaram a ser comercializados
na Europa e nos Estados Unidos para o tratamento de desordens mentais (1).  

Apenas na década de 1960, com o avanço da tecnologia, o professor Raphael Mechoulam
isolou os componentes da planta e descobriu a existência do canabidiol (CBD), observando, também, a
sua ausência de propriedades psicoa�vas. Já, em 1988, Allynn Howlet e William Debave repararam a
existência de receptores para CBD em humanos, o que resultou em um grande passo para a descoberta
dos endocanabinoides, ou seja, os canabinóides produzidos endogenamente, pelo corpo humano.  

O Tetrahidrocanabinol (THC) por ser um composto com propriedades psicoa�vas,
apresenta ainda mais obstáculos, quando comparado ao canabidiol, em relação à progressão de estudos
e ao seu desenvolvimento terapêu�co. Porém, nesses úl�mos anos, pesquisas com THC, avaliando seu
potencial terapêu�co para doenças neurológicas, como a epilepsia e o Alzheimer, mo�vam o maior
desenvolvimento de estudos e a quebras de paradigmas já estabelecidos em relação aos compostos da
Cannabis Sa�va (1).  

A descoberta e a primeira descrição do sistema endocanabinoide, realizada pelo Dr.
Raphael Mechoulam da Universidade Hebraica de Jerusalém, revelou a existência de uma complexa rede
molecular que intervém em funções fisiológicas humanas e animais relevantes, como cognição, memória,
dor, sono e imunidade. 

A par�r da década de 1990, começou a se renovar o interesse cien�fico pelo uso medicinal
da planta Cannabis e de seus componentes caracterís�cos, denominados fitocanabinóides, tanto pela
demanda de pacientes que verificaram seus bene�cios quanto pelo surgimento de novas pesquisas. 

Tendo em vista a variedade de atuação dos canabinoides e seu passado como planta
medicinal, hoje o CBD vem sendo pesquisado e aplicado no tratamento de diversas doenças,
principalmente neurológicas e psiquiátricas.  

As sociedades cien�ficas internacionais e os países com um programa governamental de
cannabis medicinal consideram que os potenciais perigos do uso de cannabis não superam os efeitos
benéficos para certos grupos de pacientes com doenças crônicas e graves.  

Nessa esteira, a própria Anvisa, ao longo do tempo, engendrou as ações necessárias para
permi�r a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa �sica, para uso próprio, bem como
aprovou o registro ou autorização sanitária de produtos que possuem em sua formulação derivados de
Cannabis sa�va. 

Faz-se necessário, contudo, incen�var as ações que permitam a obtenção de mais
evidências robustas acerca da u�lização desses produtos, isto é, o incen�vo às pesquisas cien�ficas e à
obtenção de dados técnicos, que sempre orientaram o trabalho e as ações desta Agência. 

Caros Diretores, trago esse preâmbulo ao meu Voto para, antes de mais nada, esclarecer
que trataremos aqui de Ciência, mais especificamente, de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

Na economia moderna, inves�mentos realizados em pesquisa e desenvolvimento (P&D)
são uma forma de mensurar o potencial de um país. Quanto mais o Estado incen�va a produção de
inovação e a descoberta de novos conhecimentos, mais atra�vo o país se torna para receber
inves�mentos. 

O conceito de inovação exige que as invenções geradas na pesquisa cien�fica sejam
absorvidas pela sociedade e/ou pelo setor produ�vo, o que não tem acontecido de forma contundente
no Brasil. Sabe-se que traduzir os inves�mentos em inovação de uma economia – sob a forma de P&D,
educação e infraestruturas e ins�tuições sólidas capazes de apoiar as a�vidades inovadoras – em
produtos de inovação não é uma proeza fácil. 

A descoberta de novas tecnologias e processos na indústria depende não apenas da
existência de boas universidades, mas também de uma boa orientação e coordenação da pesquisa
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acadêmica segundo às necessidades do país.  

Devo contextualizar, também, a situação regulatória atual referente ao uso de produtos
derivados de Cannabis. 

Resumidamente, existem atualmente três formas regulamentadas de acesso a produtos
derivados da Cannabis para fins médicos no Brasil: 

1. Como produtos de Cannabis, importados por indivíduos para seu próprio uso, de
acordo com a Resolução RDC nº 660/2022;  

2. Como medicamento, licenciado conforme Resolução RDC nº 26/2014 ou RDC nº
24/2011; e 

3. Como produtos derivados da Cannabis, autorizado de acordo com a Resolução RDC nº
327/2019.  

Cabe esclarecer que a RDC nº 660/2022 permite a importação, por pessoa �sica, para uso
próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de Produto
derivado de Cannabis. A norma determina que os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por meio
do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de Cannabis. Para o
cadastramento, é necessário apresentar a prescrição do produto por profissional legalmente habilitado,
contendo, obrigatoriamente, o nome do paciente e do produto, posologia, data, assinatura e número do
registro do profissional prescritor em seu conselho de classe. A aprovação do cadastro dependerá da
avaliação da Anvisa e será comunicada ao paciente ou responsável legal por meio de Autorização emi�da
pela Agência. 

A importação do Produto derivado de Cannabis, industrializado, quando autorizada,
poderá ser realizada pelo paciente ou por seu representante legal. No entanto, destaca-se que, aos
produtos autorizados para importação por pessoa �sica, não há análise técnica pela Agência. Ou seja, não
se tratam de produtos que passaram pelo crivo regulatório quanto aos aspectos de qualidade, segurança
e eficácia. 

Outrossim, os dados reforçam a importância e a necessidade desses produtos na
terapêu�ca dos pacientes, visto que, de 10/2019 até 05/10/22, foram autorizados 120.905 processos de
importação. 

Além do produto importado, é possível adquirir produtos de Cannabis, regularizados como
medicamentos ou nos termos da RDC n° 327, de 09 de dezembro de 2019, em Drogarias e Farmácias sem
Manipulação, mediante a apresentação de No�ficação de Receita específica. 

O registro como medicamento é o caminho regulatório existente na legislação sanitária
brasileira para autorização de produtos tecnicamente elaborados que possuam alegações terapêu�cas ou
medicinais, de acordo com o previsto na Lei nº 5991/1973, que Dispõe sobre o Controle Sanitário do
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêu�cos e Correlatos, e dá outras Providências, e na
Lei nº 6360/1976, que Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as
Drogas, os Insumos Farmacêu�cos e Correlatos, Cosmé�cos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras
Providências. 

Para o registro de medicamentos, conforme previsto na Lei nº 6360/1976, é necessária
comprovação da qualidade, segurança e eficácia. No caso de medicamentos que tenham como a�vo
derivados de Cannabis, de acordo com a composição de cada produto, os mesmos podem ser
enquadrados em duas categorias regulatórias: 

- como medicamento Fitoterápico, de acordo com o previsto na RDC nº 26/2014, quando o
mesmo é fabricado a par�r da planta ou de extratos da planta Cannabis sa�va; 

- como medicamento Específico, de acordo com o previsto na RDC nº 24/2011, que é
quando o medicamento possui como a�vo fitofármacos, que são substâncias isoladas ou altamente
purificadas ob�das a par�r da planta Cannabis sa�va, como, por exemplo, o canabidiol (CBD). 
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Para a concessão do registro, os produtos devem seguir todos os demais regramentos
aplicáveis a medicamentos, como as autorizações para os fabricantes, os controles aplicados às matérias-
primas a�vas e não a�vas, as orientações para condução dos estudos de estabilidade de medicamentos,
dentre outros requisitos. 

O único medicamento registrado no Brasil contendo derivados de Cannabis sa�va é o
Mevatyl, o qual é um medicamento Específico composto por dois fitofármacos: tetraidrocanabinol, 27
mg/mL + canabidiol, 25 mg/mL, que são substâncias isoladas ou altamente purificadas ob�das da espécie
vegetal, assim sendo, não considerados extratos. 

Este produto passou por avaliação completa quanto à segurança e eficácia, demonstrando
todos os atributos necessários para aprovação para uso humano. O Mevatyl, internacionalmente
comercializado pelo nome Sa�vex, é indicado para o tratamento sintomá�co da espas�cidade moderada
a grave relacionada à esclerose múl�pla (EM), sendo des�nado a pacientes adultos não responsivos a
outros medicamentos an�espás�cos e que demonstram melhoria clinicamente significa�va dos sintomas
relacionados à espas�cidade durante um período inicial de tratamento com o Mevatyl. 

 A outra forma de regularização se refere à Autorização Sanitária de Produtos de Cannabis.
De acordo com a RDC nº 327/2019, norma que ins�tuiu esta nova categoria, Autorização Sanitária (AS)
cons�tui o ato autorizador para o exercício das a�vidades definidas nesta Resolução, emi�do pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante
deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar Produto de
Cannabis para fins medicinais. Por sua vez, a norma define o Produto de Cannabis como produto
industrializado, objeto de Autorização Sanitária pela Anvisa, des�nado à finalidade medicinal, contendo
como a�vos, exclusivamente, derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sa�va.  

A diferença essencial entre medicamentos e produtos de Cannabis é que não se exige, para
estes úl�mos, que sejam apresentados os dados completos referentes a estudos não clínicos e clínicos
para avaliação da Anvisa, como ocorre com os medicamentos. 

Essa é uma situação extraordinária, temporária, de autorização de produtos quando esses
têm se apresentado como única opção terapêu�ca, normalmente para o tratamento de doenças graves,
debilitantes ou limitantes, refratárias aos tratamentos convencionais, possibilitando o acesso a esses
produtos para casos muito par�culares, sem alterna�vas terapêu�cas disponíveis entre os medicamentos
registrados. 

Essa diferenciação precisou ser estabelecida considerando-se que não exis�am, ainda,
estudos clínicos completos de eficácia para regularização dos produtos de Cannabis como medicamentos,
porém, por outro lado, havia um grande clamor social pelo uso destes produtos, o qual ocorre não
apenas no Brasil, mas na maior parte dos países do mundo. 

É preciso observar que a RDC  nº 327/2019 prevê uma regularização temporária para os
produtos autorizados, de modo que possam ser comercializados de forma segura enquanto estão sendo
concluídos os estudos clínicos. 

De acordo com o Art. 8° da RDC nº 327/2019, a Autorização Sanitária dos produtos de
Cannabis terá prazo improrrogável de cinco anos, contados após a data da publicação da autorização no
Diário Oficial da União - DOU. Essa autorização tem prazo definido e improrrogável de validade como
forma também de incen�vo para que os produtos possuidores de Autorização Sanitária migrem à
categoria de medicamento. Trata-se de um modelo alterna�vo, convergente às melhores prá�cas
internacionais e às contribuições per�nentes diretamente ligadas à exigência popular para que seja
legi�mado o uso desses produtos no caso de serem eles, no contexto da enfermidade e do enfermo, a
única opção terapêu�ca. Neste sen�do, até que estudos completos estejam disponíveis e os produtos
possam ser regularizados como medicamentos, a RDC nº 327/2019 trouxe uma série de limitações
relacionadas aos produtos de Cannabis, incluindo as vias de administração que são permi�das,
compa�veis com o conhecimento cien�fico disponível. 

Portanto, a RDC nº 327/2019 é uma norma recente, mas que tem permi�do que produtos
produzidos por empresas cer�ficadas quanto às Boas Prá�cas de Fabricação, que foram totalmente
avaliados em relação à sua qualidade e adequabilidade para uso humano, possam ser disponibilizados à
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população brasileira, pautada na relação bene�cio x risco, sendo um primeiro passo da Agência na
avaliação desses produtos previamente à sua disponibilização no mercado e ao monitoramento de seu
uso. Assim, a Anvisa atuou por meio da regulamentação, conforme lhe é previsto na Lei nº 9782/1999, na
mi�gação dos riscos sanitários por meio da previsão de liberação de produtos seguros e de qualidade
para a população brasileira. 

Até o momento, são 21 produtos regularizados como produto derivado da Cannabis, por
meio da RDC 327/2019 (2), demonstrando a importância da norma�va no acesso da população. 

Não obstante, conforme destacado, os produtos autorizados por meio da RDC nº 327/2019
possuem autorização pelo prazo improrrogável de 5 anos, devendo, após esse período, ser regularizados
como medicamento. E é esse aspecto que quero destacar a este Colegiado, por possuir relação umbilical
ao tema que iremos deliberar – a própria norma vigente, que trata da autorização sanitária para produtos
de Cannabis, trouxe a necessidade de realização de pesquisas, para que dados cien�ficos possam ser
gerados e contribuam no preenchimento das lacunas de conhecimento ainda existentes quanto a esses
produtos.  

Assim, Diretores, se a própria Agência, por meio da RDC nº 327/2019, trouxe à sociedade a
necessidade de condução de estudos com os produtos derivados da Cannabis, esta mesma Agência não
pode ser contrária à produção de conhecimento cien�fico sobre o tema pelas nossas Universidades. Não
estamos falando de importação de conhecimento, mas sim de sua geração, de inovação, de pesquisa e
desenvolvimento nacionais.  

 Destaco que, conforme bem demonstrado no processo de regulamentação da RDC nº
327/2019, a dificuldade repousa na situação fá�ca rela�vamente ao uso de produtos à base de Cannabis.
Se entendermos o conhecimento como a premissa, certo é que há um conhecimento sobre a eficácia do
uso de produtos à base de cannabis como terapia adequada ao trato de algumas enfermidades, ou ao
controle de sintomas indesejáveis ou insuportáveis de outras tantas doenças. São vários os relatos –
técnicos ou não – que constatam a eficácia no uso desses produtos no tratamento de enfermidades
específicas, para as quais tem-se como esgotadas as terapias conhecidas. Contudo, o dilema está em
definir se esse conhecimento está concretamente construído a par�r da ciência ou simplesmente por
evidências do mundo real, não verificadas por estudos técnicos e cien�ficos. Em outras palavras, é
preciso saber em que nível esse conhecimento reflete apenas o senso comum e em que nível advém da
ciência. 

Portanto, o mérito do recurso ora em deliberação reside na geração de dados cien�ficos a
par�r do pleito da Universidade para importar e armazenar padrões analí�cos contendo canabinoides, e
importar, armazenar e germinar sementes da planta Cannabis sp, bem como cul�var a planta, por meio
de sistema controlado, na modalidade indoor, até a sua maturidade, extrair e manipular produtos
fitoterápicos ob�dos de inflorescências e outras partes da planta. 

Especificamente, por meio do pleito de Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição
de Ensino e Pesquisa (AEP), a UFRN pretende conduzir projeto de Pesquisa de avaliação da eficácia e
segurança de combinações de fitocanabinóides no manejo de sinais e sintomas associados a distúrbios
neurológicos e psiquiátricos. Ou seja, diretores, estamos falando aqui exatamente do que requer a nossa
RDC nº 327/2019 - geração de dados de eficácia e segurança dos produtos à base de Cannabis. 

 

2.2 Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte   

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte origina-se da Universidade do Rio Grande
do Norte, criada em 25 de junho de 1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de
1960.  

Por sua vez, o Ins�tuto do Cérebro (ICe-UFRN), sediado em Natal (RN), é uma Unidade
Acadêmica Especializada ligada à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
inaugurada oficialmente no dia 13 de maio de 2011. O Ins�tuto sedia o Programa de Pós-Graduação em
Neurociências (PGNeuro), oferecendo formação em níveis de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 
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O ICe-UFRN também é responsável pela implantação e manutenção de um eixo de ensino,
em nível de graduação em Neurociências, na Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. 

O ICe-UFRN começou a ser pensado em 1995, quando um grupo de neurocien�stas
brasileiros, atuando no exterior, planejou construir no Brasil um centro de pesquisa de ponta sobre o
Cérebro. A proposta foi pensada para promover franca liberdade de ideias, excelência cien�fica,
formação de recursos humanos qualificados e transformação social.  

O projeto se concre�zou na UFRN, em 2011, com apoio do Ministério da Educação (MEC) e
do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI). Um esforço de recrutamento internacional fez com que,
nos úl�mos anos, vários pesquisadores brasileiros e estrangeiros, com treinamento em importantes
centros de pesquisa dos EUA e da Europa, se radicassem em Natal e se lançassem à tarefa de construir o
ICe-UFRN. 

O Ins�tuto atua em quatro grandes linhas de pesquisa: i) neurobiologia de Sistemas &
Cognição; ii) neurobiologia celular & molecular; iii) neurociencia computacional; e iv) neuroinforma�ca. 

Sua missão inclui o desenvolvimento de pesquisas de ponta em Neurociência, por meio
da formação e treinamento cien�fico qualificado nos níveis de graduação e pós-graduação para
estudantes regionais, nacionais e internacionais, bem como desenvolver serviços e produtos de
relevância econômica com aplicação na área de neurociências.  

A par�r de 2020, o ICe-UFRN está operando em um novo e moderno espaço de pesquisa
localizado dentro do Campus Central da UFRN. Com mais de 7.000 m2, o edi�cio foi projetado e
construído para abrigar 25 grupos de pesquisa e diversos laboratórios mul�usuários, em consonância
com os melhores padrões internacionais de qualidade e segurança. 

O ICe-UFRN conta atualmente com 18 professores, 30 funcionários, 58 alunos de pós-
graduação. A estrutura �sica e de pessoal do ICe-UFRN permite o desenvolvimento de estudos
translacionais abrangendo abordagens experimentais com células, modelos animais e seres humanos.  

A missão de pesquisa do ICe-UFRN tem alto impacto internacional, atestado pelos mais de
250 ar�gos cien�ficos publicados ao longo de uma década. Cabe notar que uma parte desses trabalhos
u�lizam substâncias de uso restrito (AEP nº. 019/2019), vírus, células e animais transgênicos cujos
protocolos de pesquisa necessitam aprovação prévia por Comitês específicos (e.g., Comitê de
Biossegurança), além dos mais de 25 projetos experimentais aprovados em Comitês de É�ca em Uso de
Animais (CEUA-UFRN) e de seres humanos (CEP-UFRN). 

Portanto, é evidente o apoio governamental à concre�zação desse importante Centro de
Pesquisa de nosso país, com fins de geração de conhecimento de ponta para o Brasil. 

Ademais, diante da sensibilidade do tema e considerando-se que Anvisa precisa dialogar,
constantemente, com as universidades e os ins�tutos de pesquisa, visto que nosso trabalho é forjado na
ciência, informo que realizei visita ins�tucional às instalações da UFRN e do ICe-UFRN, no dia 4 de
outubro deste ano. Na ocasião, o reitor da Universidade, Sr. José Daniel Diniz Melo, me acompanhou ao
Ins�tuto do Cérebro (ICe) e ao Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos (Nuplam), para que as
unidades da ins�tuição de ensino apresentassem suas estruturas e os projetos desenvolvidos.

A Direção do ICe fez uma apresentação da unidade acadêmica especializada, que atua no
ensino, na extensão e na pesquisa, com a�vidades ligadas ao Programa de Pós-Graduação em
Neurociências (PGNeuro), bem como a outras inicia�vas. Em seguida, pude conhecer algumas estruturas
do Ins�tuto, como biotérios, o microscópio mul�fotônico e laboratórios de pesquisa. Na oportunidade,
foi possível atestar os mecanismos de controle estabelecidos pelo ICe-UFRN, conforme será exposto
adiante neste Voto. 

No Nuplam, que tem a competência de desenvolver e adaptar tecnologia de produção de
insumos farmacêu�cos, medicamentos e higienizantes, entre outras atribuições, também houve visita
aos setores do Núcleo. A Direção do Nuplam destacou a cer�ficação de Boas Prá�cas de Fabricação
(CBPF), concedida pela Anvisa.
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2.3 Arcabouço Legal 

Deve-se, de início, mencionar que o Direito Internacional confere especial atenção aos
entorpecentes e substâncias psicotrópicas, em face da toxicomania, risco de desvio para uso ilícito e
necessidade de combate a a�vidades relacionadas ao tráfico de drogas, com repercussões na seara
penal.  

Nesse contexto, o Brasil promulgou, por meio do Decreto nº 54.216, de 27 de agosto de
1964, a denominada Convenção Única sobre Entorpecentes, de 1961. Incorporada ao ordenamento
jurídico nacional, o texto ra�ficado reconhece em seu preâmbulo que “[...] o uso médico dos
entorpecentes con�nua indispensável para o alívio da dor e do sofrimento e que medidas adequadas
devem ser tomadas para garan�r a disponibilidade de entorpecentes para tais fins”. 

É previsto no art. 4º de suas disposições que as partes adotarão todas as medidas
legisla�vas e administra�vas necessárias “à limitação exclusiva à fins médicos e cien�ficos, da produção,
fabricação, exportação, importação, distribuição, comércio uso e posse de entorpecentes, dentro dos
disposi�vos da presente Convenção”. 

A Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, promulgada pelo Decreto nº
79.388, de 14 de março de 1977, por seu turno, reconhece a indispensabilidade do uso de sustâncias
psicotrópicas para fins médicos e cien�ficos, expressando a determinação em combater o abuso de tais
substâncias e o tráfico ilícito. 

Constata-se das convenções internacionais a preocupação com o tráfico e uso indevido,
contudo, é reconhecida mais do que a necessidade, a indispensabilidade do uso das referidas substâncias
para fins médicos e cien�ficos, com o devido controle. 

A questão em debate deve ser examinada, ao nosso sen�r, em contexto ampliado, a fim de
que se extrapole o exame da matéria com o fim de enxergar o obje�vo maior (a essência mesmo) não
apenas da convenção, mas sobretudo do sistema de normas que asseguram, ao cidadão, o direito à
saúde e, no sen�do mais estrito, o acesso a substâncias psicotrópicas para fins médicos e cien�ficos.   

Nesse sen�do, destacamos que o direito à saúde, resguardado na Convenção de 1961, está
previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consis�ndo em direito fundamental assegurado
pela Cons�tuição Federal, cujo art. 196 preceitua que "a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garan�do mediante polí�cas 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 sua promoção, proteção e
recuperação". 

A Cons�tuição, por sua vez, no seu art. 200, dispõe ainda que compete ao Sistema Único
de Saúde (SUS), dentre outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias
de interesse para saúde, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como par�cipar
do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e u�lização de substâncias e produtos
psicoa�vos, tóxicos e radioa�vos.  

De outra parte, o art. 6º da Lei nº 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e cria a Anvisa, dispõe, em consonância com os mandamentos cons�tucionais, que: 

A Agência terá por finalidade ins�tucional promover a proteção da saúde da população, por
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços
subme�dos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das
tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.  

A lei estabelece, ainda, as competências e incumbências da Agência, bem como os demais
aspectos rela�vos à vigilância sanitária, englobando o fomento a estudos e pesquisas no âmbito de suas
atribuições, em atuação voltada à garan�a do direto à saúde, com mi�gação dos riscos sanitários.  

Extrai-se, assim, do conjunto das normas que disciplinam a matéria, a par�r da ordem
jurídica inaugurada pela Carta Magna de 1988, e já anteriormente estabelecida pela Convenção de 1961,
que uma das dimensões do direito à saúde está consubstanciada pela atuação visando o acesso seguro
aos produtos sujeitos a controle especial, desde que para fins médicos e cien�ficos. 
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Dessa forma, garan�r, a par�r de uma interpretação sistemá�ca e razoável do sistema
norma�vo, o cul�vo controlado, na modalidade indoor, de Cannabis por ins�tuição de ensino e pesquisa,
cons�tui baliza necessária à garan�a e proteção do direito à saúde. 

Em relação à norma�zação emanada pelo legislador interno, cumpre abordar a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que ins�tui o Sistema Nacional de Polí�cas Públicas sobre Drogas –
Sisnad, regulamentada pelo Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006. 

Dispõe o art. 2º do diploma em comento: 

 
Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plan�o, a cultura, a
colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas
drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a
Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de
plantas de uso estritamente ritualís�co-religioso. 

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plan�o, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no
caput deste ar�go, exclusivamente para fins medicinais ou cien�ficos, em local e prazo
predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 

 

Em linha com as convenções internacionais ra�ficadas pelo Brasil e com a tutela
cons�tucional à pesquisa cien�fica e ao direito à saúde, o art. 2º da Lei nº 11.343/2006 estabelece como
regra geral a proibição ao plan�o de drogas em território nacional, excepcionando a possibilidade de
autorização pela União exclusivamente para fins medicinais e cien�ficos, nas condições preconizadas. 

O regulamento da Lei n° 11.343/2006, trazido pelo Decreto n° 5912/2006, confere ao
Ministério da Saúde a competência - que pode se estender aos órgãos e en�dades vinculados - de
publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou produtos capazes de causar dependência,
as quais constam, atualmente, do Anexo I da Portaria SVS/MS n° 344/1998, in verbis: 

 
"Art. 14.  Para o cumprimento do disposto neste Decreto, são competências específicas dos órgãos
e en�dades que compõem o SISNAD: 

I - do Ministério da Saúde: 

a) publicar listas atualizadas periodicamente das substâncias ou produtos capazes de causar
dependência; 

b) baixar instruções de caráter geral ou específico sobre limitação, fiscalização e controle da
produção, do comércio e do uso das drogas; 

(...) 

Parágrafo único.  As competências específicas dos Ministérios e órgãos de que trata este ar�go se
estendem, quando for o caso, aos órgãos e en�dades que lhes sejam vinculados." 

 

Com base na previsão trazida pelo Parágrafo único, foi atribuída à ANVISA a competência de
elaborar e publicar a relação das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, conforme Art.
20 do Decreto nº 8077/2013, que regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas
ao licenciamento sanitário e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos
produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências: 

 
"Art. 20. A Anvisa elaborará e publicará a relação das substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial, previsto no art. 66 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006." 

 

Dessa forma, a legislação estabelece que a ANVISA é o órgão competente por atualizar as
listas e dispor sobre as medidas de controle para as substâncias entorpecentes, precursoras,
psicotrópicas e outras sob controle especial. Com base no arcabouço legisla�vo e regulatório vigente e
decorrente do compromisso ingênito e regular da Agência em estabelecer medidas apropriadas que

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art66
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evitem o desvio ou uso inadequado de tais substâncias, o uso dos produtos deve ocorrer de forma estrita
e controlada, de modo a proteger a saúde da população. 

Portanto, observa-se que a ANVISA atua ao encontro das Convenções Internacionais ao
classificar a planta Cannabis como proscrita, devendo permi�r o acesso apenas para fins médicos e
cien�ficos, de forma controlada e supervisionada, conforme normas vigentes. 

Cabe, também, no âmbito do tema ora em avaliação, fazer referência à tutela
cons�tucional à ciência. A Cons�tuição Federal de 1988 dispõe no Capítulo IV do Título VIII sobre a
ciência, tecnologia e inovação. Nessa senda, pres�gia o texto cons�tucional a promoção e o incen�vo ao
desenvolvimento cien�fico, à pesquisa, capacitação cien�fica e tecnológica e inovação, estabelecendo a
par�cipação do Estado.  

Em face do tratamento cons�tucional, entende-se que a atuação estatal deve propiciar as
ações voltadas à pesquisa cien�fica, observada a legislação per�nente e o bem comum, o que envolve,
inclusive, o apoio à formação de recursos humanos. Ao se ter como premissa que a Cons�tuição
representa o fundamento de validade do ordenamento jurídico pátrio, as leis ordinárias e regulamentos
devem estar em consonância com os seus preceitos. 

A fim de corroborar com o exposto, cabe transcrever o art. 218 da Carta Magna, que
traduz a importância conferida ao desenvolvimento cien�fico para o País: 

Art. 218. O Estado promoverá e incen�vará o desenvolvimento cien�fico, a pesquisa, a capacitação
cien�fica e tecnológica e a inovação. (Redação dada pela Emenda Cons�tucional nº 85, de 2015) 

§ 1º A pesquisa cien�fica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em
vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. (Redação dada pela Emenda
Cons�tucional nº 85, de 2015) 

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas
brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produ�vo nacional e regional. 

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e
inovação, inclusive por meio do apoio às a�vidades de extensão tecnológica, e concederá aos que
delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. (Redação dada pela Emenda
Cons�tucional nº 85, de 2015) 

§ 4º A lei apoiará e es�mulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia
adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pra�quem
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, par�cipação nos
ganhos econômicos resultantes da produ�vidade de seu trabalho. 

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a
en�dades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa cien�fica e tecnológica. 

§ 6º O Estado, na execução das a�vidades previstas no caput, es�mulará a ar�culação entre entes,
tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. (Incluído pela Emenda
Cons�tucional nº 85, de 2015) 

§ 7º O Estado promoverá e incen�vará a atuação no exterior das ins�tuições públicas de ciência,
tecnologia e inovação, com vistas à execução das a�vidades previstas no caput. (Incluído pela
Emenda Cons�tucional nº 85, de 2015) 

O incen�vo à inovação, por meio da legislação nacional, foi reforçado pela edição da
Emenda Cons�tucional nº 85/2015, da Lei nº 13.243/2016 e do Decreto nº 9.283/2018, que alteraram
significa�vamente o marco regulatório da área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil – a Lei nº
13.243/2016, além de modificar substancialmente a Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação). 

Os principais obje�vos visados pela Lei nº 10.973/04, conhecida como “Lei da Inovação”,
que "dispõe sobre inven�vos à inovação e à pesquisa cien�fica e tecnológica no ambiente produ�vo e dá
outras providências", podem ser resumidos da seguinte maneira: i) promover maior desenvolvimento
cien�fico e tecnológico do país; ii) es�mular a transformação das inovações concebidas no ambiente
acadêmico (universidades e ins�tuições cien�ficas) em tecnologia efe�vamente implementada no
mercado produ�vo; e iii) incen�var a cooperação entre as en�dades públicas e o setor privado, nas
diversas etapas do processo inova�vo e produ�vo, desde a criação da invenção até a transferência de
tecnologia, mediante, por exemplo, licenciamento. 
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Portanto, o campo de aplicação da Lei é o das ins�tuições públicas federais, sendo os
pesquisadores visados os servidores públicos federais nas universidades e nos ins�tutos de pesquisa,
tema este tratado no recurso que ora trago à deliberação.  

Soma-se à disciplina voltada para a pesquisa e desenvolvimento cien�fico a tutela do
direito à saúde, disciplinada no Título VIII, Capítulo II, Seção I, da Cons�tuição. O legislador dedicou
especial atenção à garan�a desse direito fundamental, considerando as ações e serviços de saúde de
relevância pública e dispondo sobre as fontes de financiamento e descentralização no âmbito da
federação. 

No tocante ao Sistema Único de Saúde, estabelece o art. 200 do texto um rol não exaus�vo
de competências, dentre as quais “incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento cien�fico e
tecnológico e a inovação”. 

Pontue-se que a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que criou a Anvisa, dispõe, em
linha com a lógica cons�tucional, que a finalidade ins�tucional da Agência é a proteção da saúde da
população, o que deve nortear as suas ações. 

Portanto, resta evidenciado que a atuação estatal deve possibilitar o desenvolvimento da
pesquisa cien�fica, em especial no campo da saúde. Nesse ponto, destaca-se a par�cipação das
universidades, enquanto centros de formação e pesquisa direcionada ao atendimento das necessidades
da população. 

Têm-se, assim, a base legal para eventual autorização do plan�o de Cannabis sp para fins
medicinais ou cien�ficos, cumprindo tecer considerações sobre a norma�zação infralegal afeta ao tema.   

A Portaria SVS/MS n° 344/1998 é a norma sanitária que dispõe sobre as medidas de
controle para substâncias Entorpecentes, Precursoras, Psicotrópicas e Outras sob Controle Especial. São
consideradas substâncias sujeitas a controle especial no Brasil aquelas elencadas nas listas do Anexo I da
referida Portaria.  

A atualização das listas é realizada por meio de Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da
ANVISA, estando a versão vigente e o histórico de atualizações disponível em:
h�p://portal.anvisa.gov.br/lista-de-substancias-sujeitas-a-controle-especial.  

Esta norma e sua Instrução Norma�va (aprovada pela Portaria SVS/MS n° 06/1999)
regulamentam o comércio, transporte, prescrição, guarda, balanços, embalagens, controle e fiscalização
das substâncias sujeitas a controle especial e dos medicamentos que as contenham. 

A planta Cannabis sa�va L., e todas as substâncias ob�das a par�r dela, estão sujeitas aos
controles da Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas) do Anexo I da Portaria SVS/MS n° 344/1998.  

Conforme o adendo 1 da referida lista, ficam proibidas a importação, a exportação, o
comércio, a manipulação e o uso desta planta, com as seguintes exceções, previstas nos adendos da Lista
E: 

as a�vidades exercidas por Órgãos e Ins�tuições autorizados pela Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde com a estrita finalidade de desenvolver pesquisas e
trabalhos médicos e cien�ficos; 

os medicamentos registrados na ANVISA que possuam em sua formulação derivados
de Cannabis sa�va, em concentração de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por
mililitro e 30 mg de canabidiol (CBD) por mililitro;  

a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa �sica, para uso próprio,
mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, atendidos os
critérios e procedimentos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 660, de 30
de março de 2022; e 

os produtos de Cannabis industrializados, regularizados nos termos da RDC n° 327, de
09 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização
Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização,

http://portal.anvisa.gov.br/lista-de-substancias-sujeitas-a-controle-especial
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prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins
medicinais, e dá outras providências. 

Apesar da proibição de produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso de
substâncias, medicamentos e plantas proscritas, a Portaria SVS/MS n° 344/1998 traz, em seu art. 4º, a
possibilidade de u�lização destes produtos para o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos médicos e
cien�ficos. 

Art. 4º Ficam proibidas a produção, fabricação, importação, exportação, comércio e uso de
substâncias e medicamentos proscritos. 

Parágrafo único. Excetuam-se da proibição de que trata o caput deste ar�go, as a�vidades exercidas
por Órgãos e Ins�tuições autorizados pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
com a estrita finalidade de desenvolver pesquisas e trabalhos médicos e cien�ficos. 

Por sua vez, a fim de regulamentar o tema, a RDC n° 367/2020 (dispõe sobre o controle de
importação e exportação de substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle especial, e dá
outras providência) prevê que as ins�tuições de ensino superior ou técnico, inclusive suas fundações de
apoio, que atuem no âmbito estritamente acadêmico, podem adquirir e u�lizar plantas, padrões
analí�cos, substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (inclusive proscritos), para
desenvolver a�vidade de ensino e pesquisa por meio da emissão de Autorização Especial Simplificada
para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP): 

 
CAPÍTULO III - DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL SIMPLIFICADA PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E
PESQUISA (AEP) 

Art. 53. Para adquirir e u�lizar as substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle especial,
com finalidade exclusiva de ensino e de pesquisa, no âmbito estritamente acadêmico, as
ins�tuições de ensino superior ou técnico, inclusive suas fundações de apoio, devem solicitar a
Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP). 

Art. 54. O responsável legal pela ins�tuição deve solicitar a AEP para os planos de aula ou projetos
de pesquisa, mediante pe�ção instruída com os seguintes documentos: 

I - formulário de pe�ção preenchido, no que couber; 
II - cópia do documento de iden�ficação oficial e do CPF do responsável legal pelo estabelecimento; 
III - documento firmado pelo responsável legal pela ins�tuição, iden�ficando o responsável pelo
controle e guarda das substâncias, medicamentos ou plantas u�lizadas, bem como os professores e
pesquisadores par�cipantes; 
IV - cópia do documento de iden�ficação oficial e do CPF das pessoas mencionadas no inciso III
deste ar�go; 
V - síntese dos planos do curso ou dos projetos de pesquisa, de forma a demonstrar a
compa�bilidade da solicitação com o uso pretendido; e 
VI - relação das substâncias, medicamentos ou plantas ou medicamentos expressos em quan�ta�vo
equivalente à substância a�va, e das quan�dades a serem u�lizadas. 

Parágrafo único. A Anvisa poderá exigir, além dos documentos acima dispostos, documentos ou
requisitos adicionais de controle, conforme a avaliação de risco associado à u�lização da
substância. 

                 ............................... 

Art. 56. A ins�tuição de ensino ou pesquisa deve registrar e controlar a movimentação das
substâncias e plantas sujeitas a controle especial, bem como dos medicamentos que as contenham,
de forma a demonstrar a quan�dade adquirida, u�lizada ou descartada, ou ainda, qualquer outra
movimentação realizada, e disponibilizar os registros à autoridade sanitária competente, para fins
de fiscalização, quando solicitados. 

..................................... 

Art. 61. Deve ser apresentado à Anvisa um relatório de conclusão ao término do projeto de
pesquisa, em até 90 (noventa) dias após a sua finalização, contendo informações completas sobre a
u�lização e des�nação das substâncias e plantas sujeitas a controle especial, bem como dos
medicamentos que as contenham. 

.................................... 
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Art. 64. Para importação e exportação de substâncias, plantas ou medicamentos sujeitos a controle
especial, as ins�tuições de ensino e pesquisa deverão atender, além das determinações deste
Capítulo, às demais disposições aplicáveis desta Resolução. 

Dessa maneira, atualmente, existe previsão legal para a realização de a�vidades de ensino e
pesquisa com plantas proscritas por ins�tuições de ensino superior ou técnico, inclusive suas
fundações de apoio, que atuem no âmbito estritamente acadêmico, por meio do instrumento
denominado Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP). 

 
Ademais, pela leitura da RDC nº 367/2020, percebe-se o estabelecimento dos controles

necessários à condução de a�vidades de ensino e pesquisa com substâncias sujeitas a controle
especial.  

Por fim, trago as disposições da RDC nº 16/2014, que trata dos Critérios para
Pe�cionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas:

Art. 4º A AE é exigida para as a�vidades descritas no art. 3º ou qualquer outra, para qualquer fim,
com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as contenham, segundo
o disposto na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e na Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999.

§ 1º A AE é também obrigatória para as a�vidades de plan�o, cul�vo e colheita de plantas das quais
possam ser extraídas substâncias sujeitas a controle especial e somente é concedida à pessoa
jurídica de direito público ou privado que tenha por obje�vo o estudo, a pesquisa, a extração ou a
u�lização de princípios a�vos ob�dos daquelas plantas.

§ 2º Para a concessão e renovação da autorização tratada no § 1º, o plano da a�vidade a ser
desenvolvida, a indicação das plantas, a localização, a extensão do cul�vo, a es�ma�va da produção
e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeção pela autoridade sanitária local
competente e constar do respec�vo relatório de inspeção.

§ 3º As substâncias proscritas e as plantas que as originam, bem como as plantas proscritas,
conforme o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, somente poderão ser empregadas nas
a�vidades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela Anvisa por meio de
Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa, conforme legislação
específica.

Portanto, da leitura da referida Resolução, resta clara a possibilidade de uso de substâncias
proscritas e plantas que as originam, bem como as plantas proscritas, conforme o Anexo I da Portaria
SVS/MS nº 344, de 1998, nas a�vidades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela
Anvisa por meio de Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa,
conforme legislação específica.  

 

2.4 Recurso em Análise 

Nos termos do Juízo de Retratação, o indeferimento da pe�ção sob o expediente n°
0337670/21-8 ocorreu em razão da não abrangência de autorização para o cul�vo de plantas da Lista E
do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/98, uma vez que a recorrente solicita a importação de Padrões
analí�cos Canabinoides e sementes de cepas de Cannabis sa�va, para serem u�lizadas em projeto de
Pesquisa de avaliação da eficácia e segurança de combinações de fitocanabinóides no manejo de sinais e
sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos.  

Portaria nº 344/98  

Art. 1º Para os efeitos deste Regulamento Técnico e para a sua adequada aplicação, são adotadas as
seguintes definições:  

LISTA E LISTA DE PLANTAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS 

 1.CANNABIS SATIVUM (...)  

Destacou a área técnica que o referido indeferimento está previsto no ar�go 53, da RDC nº
367/2020, que versa sobre a aquisição e a u�lização de substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a
controle especial, com finalidade exclusiva de ensino e pesquisa: 
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DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL SIMPLIFICADA PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PESQUISA (AEP) (...)  

Art. 53. Para adquirir e u�lizar as substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle especial,
com finalidade exclusiva de ensino e pesquisa, incluindo pesquisa clínica, as ins�tuições devem
solicitar a Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP). 

 

Por sua vez, em sede de juízo de reconsideração, a autoridade julgadora de primeira
instância administra�va entendeu pela impossibilidade de retratação da decisão anteriormente proferida,
ou seja, pela não concessão da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa
(AEP), visto que a RDC nº 367/2020, não prevê a autorização da a�vidade de cul�vo de plantas por meio
da AEP. 

Faz-se referência na manifestação de não retratação ao Voto nº
039/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, que teve como objeto a Proposta de Resolução da Diretoria
Colegiada para dispor sobre os requisitos técnicos e administra�vos para o cul�vo da planta da Cannabis
spp. exclusivamente para fins médicos ou cien�ficos.  

No feito, decidiu a Diretoria Colegiada da Anvisa por acompanhar o referido Voto pela não
aprovação e arquivamento da proposta de edição de norma�va. 

Ocorre que o pleito apresentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte difere,
de forma substancial, do processo que culminou no Voto nº 039/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA,
razão pela qual se entende que não é adequado interpretar a nega�va da Agência à regulamentação do
cul�vo da planta Cannabis spp. como óbice à demanda ora em deliberação. 

Relembro, diretores, que o que estamos discu�ndo no presente recurso é o pedido
específico formulado por Universidade com o fim de obter autorização especial simplificada para
estabelecimento de ensino e pesquisa voltada ao cul�vo controlado, na modalidade indoor, de planta
sujeita aos controles da Lista E do Anexo I da Portaria nº 344/1998. Não se trata de processo regulatório,
mas sim de autorização específica para fins de pesquisa cien�fica, de forma plenamente alinhada às
exceções previstas nos adendos da Lista E - as a�vidades exercidas por Órgãos e Ins�tuições autorizados
pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde com a estrita finalidade de desenvolver
pesquisas e trabalhos médicos e cien�ficos. 

 O objeto da demanda em tela, ressalte-se mais uma vez, é a concessão de Autorização
Especial Simplificada para Estabelecimentos de Ensino e Pesquisa (AEP) que envolve produto sujeito a
controle especial, nos termos da Portaria nº 344/1998, a ser des�nado à pesquisa cien�fica. 

  

2.4.1 Do Projeto de Pesquisa da UFRN 

De acordo com a Universidade (expediente nº 0337670/21-8), a proposta busca a
obtenção de uma autorização especial simplificada para estabelecimento de ensino e pesquisa (AEP)
necessária para o desenvolvimento de projetos de pesquisa no Ins�tuto do Cérebro (ICe) da UFRN que
buscam avaliar a eficácia e segurança de combinações de fitocanabinóides no manejo de sinais e
sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Especificamente, solicitam autorização
para importar e armazenar padrões analí�cos contendo canabinóides, importar, armazenar e germinar
sementes da planta Cannabis sp, bem como cul�var a planta por meio de sistema controlado, na
modalidade indoor, até a sua maturidade, extrair e manipular produtos fitoterápicos ob�dos de
inflorescências e outras partes da planta. Informa, ainda, que os planos de pesquisa serão desenvolvidos
com coordenação central no ICe-UFRN.   

Pontua a Universidade, em seu projeto de pesquisa, que grande parte da pesquisa voltada
a avaliar o potencial terapêu�co da Cannabis sp. se concentra em apenas um fitocanabinoide, o
canabidiol (CBD). Entretanto, a planta produz diversos outros compostos similares molecularmente,
conferindo dis�ntas constantes de afinidade com receptores e, consequentemente, variados efeitos
celulares. Mapear os efeitos neurobiológicos de outros fitocanabinóides, administrados tanto
isoladamente como combinados entre si e com outras moléculas, como terpenos e flavonóides, permi�rá
a expansão do repertório terapêu�co nas muitas doenças associadas ao sistema endocanabinóide. Para



14/12/2022 14:54 SEI/ANVISA - 2161476 - Voto

https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2394266&infra_… 15/26

isso, além da experiência em modelos animais de distúrbios neurológicos e psiquiátricos que assolam o
ser humano, é fundamental o controle de produção de fitocanabinóides pela planta, bem como de todo o
processo de extração, concentração e purificação dessas moléculas, nos termos do Projeto de pesquisa
da Universidade. 

Por fim, a UFRN ressalta que, para desenvolver tecnologia e conhecimento a respeito da
interação de fitocanabinóides com o sistema endocanabinóide na saúde e na doença, é impera�vo o
controle da produção de fitocanabinóides pela planta. Portanto, o obje�vo do projeto de pesquisa é
desenvolver a cadeia produ�va da canabis medicinal, da semente ao paciente, em condições controladas
(indoor). 

No que se refere aos resultados esperados, a UFRN aponta que, ao final do projeto, espera
dominar a cadeia produ�va associada à canabis medicinal, bem como explorar seu potencial terapêu�co
para alguns distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Importante ressaltar que o cul�vo ocorrerá por
meio de sistema controlado, na modalidade indoor, e que será exclusivamente para fins medicinais e
cien�ficos e que as plantas e seus produtos derivados não serão comercializadas, doadas, distribuídas ou
entregues para nenhuma pessoa que não tenha projetos de pesquisa vinculados ao ICe-UFRN. 

Em relação à infraestrutura na qual a pesquisa será desenvolvida, destaca a Universidade
que as plantas serão cul�vadas em salas especiais, em sistema fechado (cul�vo indoor). O espaço tem,
aproximadamente, 100 m2, com alvenaria resistente e portas maciças. O acesso ao espaço será feito
mediante controle biométrico de pessoas previamente registradas, que se encarregarão do cul�vo,
manejo e produção de material vegetal. Todo o edi�cio, bem como seu perímetro proximal, conta com
um moderno sistema de vídeo-monitoramento (24h/7 dias), bem como vigilância armada todos os dias
do ano. Pontua, também, que o edi�cio conta ainda com dois geradores para produzir energia elétrica
para o sistema de segurança, garan�ndo o suprimento de energia independente do fornecimento da rede
municipal. 

O armazenamento da matéria vegetal e a extração dos fitocanabinóides será realizada em
laboratório específico para esse fim, dentro do mesmo conjunto de salas que abrigarão a
produção/cul�vo, ficando a cargo de farmacêu�co especializado (com mestrado em produção
fitoterápica e doutorado em Neurociência). Os extratos serão embalados com lacres numerados e
armazenados em refrigeradores específicos localizados no mesmo conjunto de salas e, portanto, não
necessitarão transporte. 

 Por sua vez, de acordo com o projeto de pesquisa, a dosagem dos compostos será
realizada no laboratório de Neuroquímica do ICe-UFRN, por meio de um sistema de cromatografia líquida
de alta performance (HPLO), por um profissional especializado (químico, com doutorado em química) em
laboratório localizado no novo prédio do Ins�tuto. A Universidade destacou que todo o processo
envolvendo a produção de fitocanabinóides com fins de pesquisa cien�fica serão registrados em sistema
informa�zado desenvolvido e validado pela equipe de servidores de Tecnologia de Informação lotados no
ICe-UFRN e todos os trabalhos serão supervisionados por um professor do ICe-UFRN, com nível superior
(doutorado). Por fim, ressaltou que a infraestrutura descrita acima encontra-se integralmente
implementada e permi�rá agilidade na comunicação entre o ICe-UFRN e a autoridade competente
(ANVISA) em caso de incidentes. 

No que se refere ao Controle de qualidade, de acordo com o projeto de pesquisa, a
produção dos extratos produzidos seguirá um rigoroso controle de qualidade internacional.
Especificamente, durante a fase de cul�vo indoor, será controlada a taxa de crescimento da planta e
avaliada a presença de fungos, insetos e outros parasitas, bem como a qualidade química do solo e da
água u�lizada no cul�vo das plantas. Além disso, a infraestrutura laboratorial no ICe-UFRN permite
monitorar a presença de resíduos (e.g. metais pesados como arsênico, cadmium, mercúrio e chumbo),
toxinas (aflotoxinas B1, B2, G1 e G2; ocratoxina A), bactérias (contagem de bactérias aeróbicas,
coliformes, gram-nega�vas), níveis de solventes (e.g. metanol) e de pes�cidas.   

Todo o material residual do processo de cul�vo indoor e resultante da preparação de
extratos e soluções será ina�vado por meio de autoclavagem e posteriormente descartado por empresa
especializada em descarte de resíduos químicos e biológicos, por meio de incineração. O ICe-UFRN já
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u�liza esse �po de serviço para outros materiais com risco químico e biológico que não possuem
necessidade de autorização especiais de pesquisa (por exemplo, para ina�vação do vírus Zika, que
demanda um laboratório de nível 2 em termos de biossegurança). 

A UFRN ressaltou, ainda, que todo o material contendo fitocanabinóides produzido pelo
Ins�tuto do Cérebro será des�nado exclusivamente para fins de pesquisa e desenvolvimento e não
haverá, em hipótese alguma, u�lização por seres humanos. As soluções produzidas serão armazenadas
em sala com acesso restrito, acondicionados em geladeira com tranca. Os volumes, massas e
concentrações das alíquotas serão cadastradas em sistema informa�zado. Pesquisadores da ins�tuição
previamente cadastrados farão a requisição por meio de sistema digital, informando a quan�dade e o
�po de fitocanabinóides a serem empregados em pesquisa pré-clínica. Ademais, o material contendo
fitocanabinóides que não forem u�lizados em pesquisa serão descartados juntamente com os resíduos. 

Os extratos produzidos serão u�lizados em diversos estudos de pesquisadores do ICe-
UFRN. De acordo com a Universidade, todos os projetos descritos abaixo foram previamente aprovados
pelo Conselho do ICe-UFRN, bem como nos comitês de é�ca correspondentes: 

1. Projeto 1 - Avaliação do potencial an�convulsivante e an�epilép�co do sistema
canabinóide em modelos animais de epilepsia; 

2. Projeto 2 - Estudo dos efeitos da combinação entre canabinóides sobre a a�vidade
eletrofisiológica cor�cal em um modelo animal de au�smo; 

3. Projeto 3 - Inves�gação sobre o transporte transplacentário de canabinóides até o
sistema nervoso embrionário em camundongos e suas consequências; 

4. Projeto 4 - Efeito de canabinoides no modelo de �nnitus induzido por trauma
acús�co. 

 

Após reunião com esta Terceira Diretoria, conduzida em 16/11/2022, a Universidade
encaminhou um relatório complementar trazendo mais detalhes sobre o espaço �sico onde será
conduzido o projeto de pesquisa (SEI 2153454). 

Importante destacar que o LACCA (Laboratório de Cul�vo de Cannabis) ocupará um espaço
de 35 m2 dividido em 5 espaços de uso restrito e exclusivamente dedicado ao cul�vo indoor de plantas
Cannabis sp. 

A vigilância da UFRN (incluindo o Ins�tuto do Cérebro - ICe) é realizada por empresa
privada, contratada através do Contrato nº 30/2022-UFRN (Pregão nº 05/2021), com vigência a par�r de
01/09/2022, tendo no ICe, 3 (três) postos diurnos (escala de 12hx36h) e 03 (três) postos noturnos (escala
12hx36h), de modo que há vigilância armada presencial ininterruptamente no prédio. 

O acesso ao LACCA será restrito e exclusivo aos membros da equipe. 

O Sistema de biometria que dá acesso à ala Norte do prédio do ICe-UFRN registra a data,
hora e a iden�ficação de todas os pesquisadores que se deslocam ao espaço mul�usuário do prédio
Norte do ICe-UFRN. A gestão dessa informação é feita pela equipe de TI do ICe-UFRN (4 servidores
técnicos). 

Após a passagem pelo sistema de biometria, os pesquisadores entrarão no corredor do
LEPA (Laboratório de Pesquisa em Pequenos Animais, porta de madeira). O LACCA se localiza no interior
do LEPA. Esse espaço foi cedido pela direção do Ins�tuto do Cérebro para abrigar esse Programa de
Pesquisa, que caso consiga autorização para ser executado, trabalhará para promover as modificações
necessárias para atender a todos os requisitos da ANVISA. 

O acesso ao LEPA conta com o videomonitoramento feito por duas câmeras, 24 horas/dia,
sete dias/semana. Uma fica na entrada do LEPA (esquerda) e outra no final do corredor (direita). A gestão
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das imagens e dos arquivos produzidos é feita pela Superintendência de Tecnologia da Inovação - STI,
vinculada diretamente à Reitoria, em data center externo ao ICeUFRN.  

De acordo com a STI, atualmente os dados podem ser armazenados por até 06 (seis)
meses, e, na hipótese de deferimento do pedido da UFRN para execução do Projeto, a Ins�tuição buscará
o incremento do prazo de guarda das imagens do LACCA.  

Ainda, na hipótese de autorização do projeto, o ICe-UFRN planeja instalar mais um
controle eletrônico, com registro individualizado (ou biometria) na entrada do LACCA, bem como duas
outras câmeras para monitoramento das áreas de cul�vo. Os espaços de cul�vo seriam capturados pelas
câmeras em sua integridade. 

Reitero a realização recente de visita ins�tucional às instalações da UFRN e do ICe-UFRN,
ocasião em que foi possível atestar, presencialmente, os mecanismos de controle estabelecidos pelo
Ins�tuto e apresentados a esta Agência por meio de seu projeto de pesquisa. 

Portanto, restam claros os obje�vos da Universidade ao cul�var, na modalidade indoor, a
planta Cannabis sp., assim como os controles relacionados ao projeto de pesquisa. Ademais, deve-se
destacar a relevância dos projetos relacionados a esta deliberação, na medida em que os dados ob�dos
permi�rão explorar o potencial terapêu�co da Cannabis para alguns distúrbios neurológicos e
psiquiátricos, contribuindo no preenchimento de lacunas ainda existentes, principalmente quanto aos
aspectos de eficácia dos canabinóides. Nesse sen�do, é mister reiterar que o cul�vo será realizado na
modalidade indoor e exclusivamente para fins medicinais e cien�ficos.  

 
2.5 Avaliação Jurídica 

Buscando esclarecimento acerca do cul�vo de Cannabis exclusivamente para fins de
pesquisa cien�fica, foi formulada pela Quinta Diretoria, enquanto ainda sob minha supervisão, consulta à
Procuradoria Federal junto à Anvisa, nos termos do Despacho nº 748/2022/SEI/DIRE5/ANVISA (SEI nº
25351.909770/2022-84).  

Segundo consta do documento, "em face das competências ins�tucionais da Anvisa
lastreadas nas Leis 6.360/1976 e 9.782/1999, do disposto na Portaria SVS/MS nº 344/1998, bem como do
Voto nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA mencionado na Nota Técnica nº
15/2022/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA (1855336), a qual ampara a presente consulta,
mostra-se necessário delimitar, com base em análise legisla�va, o âmbito de atuação da área diante de
pedidos de autorização para cul�vo de Cannabis.", através da resposta aos seguintes ques�onamentos ali
elencados:  

"1. Há amparo legal para o deferimento pela Anvisa de pedidos para cul�vo de Cannabis?  

2. Se sim, quais são os limites à competência para o deferimento em relação aos fins? Em outras
palavras, o cul�vo deve se des�nar apenas para fins medicinais e cien�ficos ou também pode
abarcar o uso comercial ou industrial? O cul�vo pode ser autorizado para fins de pesquisa
cien�fica?  

3. Quais as en�dades podem figurar nos termos legais como postulantes?  

4. As previsões norma�vas existentes, em especial o parágrafo único do art. 4º, da Portaria SVS/MS
nº 344/1998, são autoaplicáveis?  

5. O eventual deferimento do pleito depende da regulamentação da matéria, de Resolução pela
Diretoria Colegiada da Anvisa?  

6. É necessária a manifestação de outros órgãos e/ou ministérios quando da análise dos pleitos?  

7. Voto nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA repercute na análise de pleitos
referentes ao cul�vo de Cannabis? A decisão proferida na ROP 029/2018 seria impedi�va para a
autorização de novas pesquisas cien�ficas envolvendo o cul�vo in vitro de Cannabis?  

8. Caso a decisão proferida na ROP 029/2018 seja impedi�va para a autorização de novas pesquisas
cien�ficas envolvendo o cul�vo de Cannabis, qual a solução administra�va/regulatória quanto ao
pleito autorizado em 2016, nos termos da Nota Técnica nº
15/2022/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA?" 
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Assim, diante de todo o contexto trazido no documento, sinte�zado acima, foi ques�onado
"se a decisão constante do VOTO Nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA (SEI 0835576),
proferido na ROP 029/2018, seria impedi�va para a autorização de novas pesquisas cien�ficas
envolvendo o cul�vo in vitro de Cannabis e, nessa hipótese, se a autorização para a pesquisa não possui o
devido amparo e deve ser revogada." 

O parecer da Procuradoria Federal junto à Anvisa (NOTA n.
00039/2022/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU), em resposta aos ques�onamentos elencados, assim dispôs: 

 

Portanto, em resposta aos ques�onamentos elencados no Despacho nº
748/2022/SEI/DIRE5/ANVISA, apresenta-se o seguinte:  

1. Há amparo legal para o deferimento pela Anvisa de pedidos para cul�vo de Cannabis?  

Nos termos da decisão proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, a Anvisa só pode deferir o plan�o de Cannabis
para pesquisas cien�ficas, mediante a u�lização do ins�tuto da Autorização Especial Simplificada
para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP).  

2. Se sim, quais são os limites à competência para o deferimento em relação aos fins? Em outras
palavras, o cul�vo deve se des�nar apenas para fins medicinais e cien�ficos ou também pode
abarcar o uso comercial ou industrial? O cul�vo pode ser autorizado para fins de pesquisa
cien�fica?  

A resposta à questão já foi dada acima no primeiro ques�onamento.  

3. Quais as en�dades podem figurar nos termos legais como postulantes?  

Nos termos da decisão proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, a Anvisa só pode deferir o plan�o de Cannabis
para pesquisas cien�ficas, mediante a u�lização do ins�tuto da Autorização Especial Simplificada
para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP), para en�dades de ensino e pesquisa.  

4. As previsões norma�vas existentes, em especial o parágrafo único do art. 4º, da Portaria SVS/MS
nº 344/1998, são autoaplicáveis?  

Nos termos da decisão proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, o parágrafo único do art. 4º, da Portaria SVS/MS
nº 344/1998 é autoaplicável.  

5. O eventual deferimento do pleito depende da regulamentação da matéria, de Resolução pela
Diretoria Colegiada da Anvisa?  

Nos termos da decisão proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, o deferimento do pedido para realização de
pesquisa cien�fica que envolve o cul�vo e plan�o de Cannabis spp é possível mediante a
u�lização do ins�tuto da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa
(AEP), regulamentada atualmente pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 659, de 30 de
março de 2022.  

6. É necessária a manifestação de outros órgãos e/ou ministérios quando da análise dos pleitos?  

Nos termos da decisão proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, a Autorização Especial Simplificada para
Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP) não necessita de manifestação de outros órgãos e/ou
ministérios.  

7. O Voto nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA repercute na análise de pleitos
referentes ao cul�vo de Cannabis?  A decisão proferida na ROP 029/2018 seria impedi�va para a
autorização de novas pesquisas cien�ficas envolvendo o cul�vo in vitro de Cannabis?  

A resposta à questão já foi proferida acima nos demais ques�onamentos.  

8. Caso a decisão proferida na ROP 029/2018 seja impedi�va para a autorização de novas pesquisas
cien�ficas envolvendo o cul�vo de Cannabis, qual a solução administra�va/regulatória quanto ao
pleito autorizado em 2016, nos termos da Nota Técnica nº
15/2022/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA?  

A resposta à questão resta prejudicada, uma vez que, como já tratado aqui, nos termos da decisão
proferida pela Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, não há impedimento para a realização de
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pesquisas cien�ficas envolvendo o cul�vo e plan�o de cannabis spp., mediante a u�lização do
ins�tuto da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP). (grifo
nisso)

 

Ademais, no âmbito da manifestação jurídica, ressaltou a Procuradoria que, da análise da
Ata da Reunião Ordinária Pública nº 29, de 03 de dezembro de 2019, pode-se extrair de forma mais clara
o alcance, contorno e desdobramentos do Voto nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA,
que fundamentou a decisão da Diretoria Colegiada com relação ao cul�vo e plan�o da Cannabis spp.,
conforme transcrição de trecho abaixo:  

"A Anvisa é o órgão responsável apenas por manter atualizadas as listas de substâncias
sujeitas a controle especial em cumprimento às Convenções da Organização Mundial de Saúde (ONU) e
ao Decreto nº 5.912/2006, que regulamenta a Lei nº 11.343/2006, que trata das polí�cas públicas sobre
drogas e da ins�tuição do Sistema Nacional de Polí�cas Públicas sobre drogas (SISNAD) e dá outras
providências. Toda atualização das listas é precedida de uma análise técnica, da substância ou planta, que
envolve: avaliação de grupamentos químicos, potencial de abuso, ação farmacológica, risco de u�lização,
controle internacional, dentre outros parâmetros. Em virtude deste controle assumido
internacionalmente pelo país, a planta Cannabis e as substâncias que dela possam ser originadas são
classificadas como de uso proibido nacionalmente, sendo listadas atualmente nas listas E e F2 da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 32/2015, com exceção da substância Canabidiol, que foi
reclassificada para a lista C1 por meio da publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
3/2015. A lista E da referida RDC contém a lista de plantas proscritas para as quais são proibidas as
seguintes ações: importação, exportação, comércio, manipulação e o uso. Para o cul�vo industrial e
comercial dessa planta, torna-se necessário primeiramente, a alteração do enquadramento na referida
Portaria, o que, de acordo com o Diretor Antonio Barra, até o momento não foi feito, tornando qualquer
regulamentação para cul�vo, nula. Entretanto, registre-se que a pesquisa da Cannabis não está proibida,
conforme parágrafo único do art. 40 [4º] da Portaria SVS/MS nº 344/98.

No âmbito da Anvisa, para o cul�vo de plantas que dão origem a substâncias sujeitas a
controle especial é necessária a Autorização Especial (AE) para qualquer finalidade, seja para pesquisa ou
para u�lização de seus princípios a�vos quando estes forem de uso permi�do no país, conforme
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16/2014. Para o plan�o de plantas proscritas, se aplica a
Autorização Especial Simplificada (AEP) para estabelecimentos de ensino e pesquisa.  

O Diretor Antônio Barra acrescentou, porém, que a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 16/2014 não dá o suficiente embasamento legal para que a Agência possa, sozinha, decidir e
regulamentar o cul�vo comercial da Cannabis spp. (...)" (grifos nossos)  

Assim, com base no disposto acima, nos termos da NOTA n.
00039/2022/CCONS/PFANVISA/PGF/AGU, pode-se concluir que a decisão da Diretoria Colegiada abarcou
a discussão do cul�vo e plan�o para fins comerciais. Nessa esteira, com fulcro no art. 4º, parágrafo
único, da Portaria nº 344/98, o cul�vo e plan�o para fins de pesquisa cien�fica é possível mediante a
u�lização do ins�tuto da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP),
cuja regulamentação se encontrava estabelecida na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 367, de 6
de abril de 2020, recentemente revogada pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 659, de 30 de
março de 2022, que entrou em vigor em 2 de maio de 2022. In verbis: 

Art. 4º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:  

(...)  

VI - Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP): ato exercido pela
Anvisa, por meio da emissão de documento que autoriza as ins�tuições de ensino superior ou
técnico, inclusive suas fundações de apoio, que atuem no âmbito estritamente acadêmico, a
adquirir e u�lizar plantas, padrões analí�cos, substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial, para desenvolver a�vidade de ensino e pesquisa; 

Por fim, a d. Procuradoria Federal junto à Anvisa, tendo em vista a relevância da matéria,
por envolver o cul�vo e plan�o da cannabis spp, sugeriu que a questão fosse levada à Diretoria Colegiada
para conhecimento e deliberação, caso se entenda per�nente, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.782/99 e
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do art. 6º, parágrafo único, do Regimento Interno da Anvisa (Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
585, de 10 de dezembro de 2021). 

Dessa feita, diante do que foi disposto acerca dos contornos da decisão proferida pela
Diretoria Colegiada na ROP nº 29/2019, com base no Voto nº
039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA, entende-se que as pesquisas cien�ficas levadas a
cabo pelas Ins�tuições de Ensino Superior encontram guarida no art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº
344/98, mediante a u�lização do ins�tuto da Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino
e Pesquisa (AEP), regulamentada atualmente pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 659, de 30
de março de 2022. 

Ora diretores, não há surpresa alguma na deliberação desta Agência por ocasião da ROP nº
29/2019, conforme muito bem exposto pela nossa Procuradoria. Afinal, tendo como um de seus valores o
conhecimento como fonte de ação, seria impensável e, até mesmo, inaceitável, que a Anvisa deliberasse
de forma contrária ao incen�vo à pesquisa cien�fica em nosso país. 

 

2.6 Dos Precedentes 

Em diligência realizada por essa Terceira Diretoria, nos termos do Despacho nº
1447/2022/SEI/DIRE3/ANVISA (SEI nº 2093836), foi solicitada informação acerca da existência de outras
autorizações para cul�vo de Cannabis, incluído o cul�vo in vitro, concedidas para outras ins�tuições
universitárias e/ou de pesquisa, bem como o contexto de aprovação dessas autorizações, destacando se
houve uma deliberação pela Diretoria Colegiada da Anvisa ou aprovação por força de mandado judicial,
dentre outras informações que a Gerência de Produtos Controlados (GPCON) considerasse per�nentes. 

Aqui, cabe breve contextualização acerca da diferenciação entre cul�vo in vitro e cul�vo
indoor. O cul�vo indoor é caracterizado pelo desenvolvimento das plantas em ambiente fechado e
totalmente controlado. Nesse caso, as principais variáveis responsáveis pelo pleno desenvolvimento da
cultura são controladas por maneiras ar�ficiais e automa�zadas (4). 

Já  a cultura de tecidos, ou o cul�vo in vitro, é uma técnica biotecnológica, que refere-se ao
conjunto de metodologias que permite o crescimento e a mul�plicação de células, tecidos, órgãos ou
partes de órgãos de uma planta (explante), sobre um meio de cul�vo nutri�vo e em condições assép�cas
(5). Dessa forma, é criado um ambiente ar�ficial e controlado, dentro de recipientes de vidro, sob o efeito
de fatores químicos (meio de cultura) e �sicos (luz e temperatura), visando proporcionar condições
adequadas para o processo de desenvolvimento de células, tecidos e órgãos de plantas (6). 

No que se refere à diligência realizada por esta Diretoria, por meio da Nota Técnica nº
234/2022/SEI/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA (SEI nº 2095830), a GPCON informou que, atualmente,
existe apenas a Universidade Federal de São João Del Rei autorizada a realizar a produção in vitro de
células e tecidos de Cannabis sa�va sp para a produção de canabinoides, com base em decisão proferida
pela área técnica anterior ao VOTO Nº 039/2019/DIRE5/ANVISA/2019/SEI/DIRE5/ANVISA (0835576). 

De acordo com a área técnica, em 2016, foi concedida à Universidade Federal de São João
Del Rei a AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO E PESQUISA N. 015/2016
(1855681), embasada pelo parecer 1855692, a fim de desenvolver o projeto de pesquisa "Produção in
vitro de células e tecidos de Cannabis sa�va sp para a produção de canabinóides", tendo sido autorizada
a importar 100 sementes de Cannabis sp isentas de brácteas. Conforme descrito no parecer, as sementes
u�lizadas no projeto são feminilizadas, ou seja, originam plantas que não são fecundadas e, portanto, não
produzem frutos e sementes de variedades com alto teor de canabinoides (CBD) e tetrahidrocanabinol
(THC). 

Para dar seguimento ao projeto de pesquisa, a autorização foi renovada por três vezes,
conforme documentos a seguir: 

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO E PESQUISA N.
002/2018 (1855674), embasada pelo parecer 1855687; 
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AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA ESTABELECIMENTO DE ENSINO E PESQUISA N.
003/2019 (1855678), embasada pelo parecer 1855689; 

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA ESTABELECIMENTODE ENSINO E PESQUISA N. 18/2020
(1855699), embasada pelo parecer 1855696, a qual estava vigente até 13 de agosto de 2022. O
processo atual, referente a 2022, encontra-se "em exigência". 

Em 2020, ao pleitear a renovação da AEP, a Universidade Federal de São João Del Rei
descreveu a relevância da pesquisa nos termos a seguir (1862002): 

"A produção de tecidos e células de Cannabis sa�va, permi�rá a implementação dessa
tecnologia para a produção de medicamentos, (i) redução na u�lização de material biológico (meio de
cultura); (ii) minimização de custos com infraestrutura; (iii) aumento da taxa de mul�plicação in vitro e
(iv)  elucidação da possibilidade de produção in vitro de compostos secundários resultando em
incrementos efe�vos relacionados a qualidade, a produ�vidade e compe��vidade do Estado de Minas
Gerais no mercado farmacêu�co. 

Os resultados ob�dos até o momento já foram registrados e depositados na forma de duas
patentes. Uma terceira patente se encontra em processo de depósito. Outros resultados deste projeto
possibilitarão gerar novos depósitos de patentes e/ou ar�gos cien�ficos que serão publicados em
periódicos com impacto internacional, aumentando quali e quan�ta�vamente o desempenho cien�fico e
tecnológico do país." 

Dessa forma, existe um projeto de pesquisa em andamento, iniciado em 2016, em que a
Universidade Federal de São João Del Rei realiza a produção in vitro de células e tecidos de Cannabis
sa�va sp para a produção de canabinóides, o qual já resultou no registro de duas patentes e elaboração
de ar�gos cien�ficos, ressaltando a relevância da pesquisa cien�fica para o país, além da capacidade e
excelência de nossos pesquisadores na geração de conhecimento e de inovação. 

Por meio da Nota Técnica nº 234/2022, a GPCON também destacou que foram recebidas
duas outras solicitações na Coordenação de Controle e Comércio Internacional de Produtos Controlados
(COCIC), a saber: 

1. Pedido de Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa
(AEP) por parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, para a importação de
Padrões analí�cos Canabinoides e sementes de cepas de Cannabis sa�va, para serem u�lizadas em
projeto de “Pesquisa de avaliação da eficácia e segurança de combinações de fitocanabinóides no
manejo de sinais e sintomas associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos”, por meio do
protocolo da documentação sob o expediente DATAVISA n° 0337670/21-8 no dia 26/01/2021; e 

2. Pedido de Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa
(AEP), com base na RDC n° 367/2020, protocolado pela Universidade Federal de Lavras (1855730,
Datavisa 25351.102327/2022-80), para desenvolvimento do projeto de pesquisa denominado
"Biotecnologia aplicada à produção de canabinóides in vitro", coordenado pela Profa. Dra. Vanessa
Cris�na Stein. O projeto tem por obje�vo "estabelecer in vitro a cultura de células e tecidos de C.
sa�va, em ambiente controlado e restrito, para a produção segura de canabinóides com qualidade
fitossanitária para aplicação medicinal". 

Por fim, a GPCON informou que a pesquisa cien�fica com plantas proscritas é permi�da
pela Portaria SVS/MS n° 344/1998, ou seja, há previsão legal para a realização de a�vidades de ensino e
pesquisa com plantas proscritas por ins�tuições de ensino superior ou técnico, inclusive suas fundações
de apoio, que atuem no âmbito estritamente acadêmico, por meio do instrumento denominado
Autorização Especial Simplificada para Ins�tuição de Ensino e Pesquisa (AEP). 

Ademais, por meio da Nota Técnica nº
15/2022/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA (1855336), a GPCON relatou que a Universidade
Federal de Lavras informou que muitos pesquisadores brasileiros de ins�tuições de ensino e pesquisa
como USP, UFMG e UNIFESP têm estudado os efeitos terapêu�cos da Cannabis desde 1950. Os derivados
da Cannabis sa�va u�lizados nestas pesquisas são ob�dos por importação através de parcerias com
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grupos de pesquisa americanos e europeus, não sendo possível obter a substância produzida no Brasil,
tornando as pesquisas nesta área demoradas e de alto custo, diminuindo o potencial compe��vo do
Brasil. A Universidade também relatou que os produtos derivados de Cannabis importados com base na
RDC n° 335/2020 nem sempre apresentam boa qualidade, sugerindo que a aplicação de técnicas de
Biotecnologia Vegetal, como o cul�vo de células e tecidos in vitro, poderia ser uma alterna�va para a
produção de Cannabis sa�va e seus derivados, já que não há previsão legal para o cul�vo da planta em
território nacional. Por fim, ressaltou ser de extrema relevância e importância social e econômica para o
Brasil a possibilidade de produção de canabinóides no país, procurando desenvolver novas formulações e
novos sistemas de produção que proporcionem maior qualidade, e que atendam demandas da pesquisa
cien�fica no âmbito acadêmico. 

Portanto, resta evidente a relevância da pesquisa cien�fica com produtos derivados de
Cannabis em território nacional, assim como a premência da geração de dados que possam contribuir
com o conhecimento acerca dos aspectos de eficácia e segurança desses produtos.   

 

2.7 Dos Critérios e Condições  

Diante das evidências apresentadas, que apontam pela possibilidade de cul�vo controlado
da planta Cannabis spp. para fins cien�ficos, conforme delineado nas seções anteriores, faz-se necessário
dispor sobre os critérios e condições a serem obrigatoriamente observados pela Universidade. 

Ressalto que a definição de requisitos de segurança e controle adequados para realização
das a�vidades que envolvam o cul�vo na modalidade indoor de Cannabis por ins�tuições de ensino e
pesquisa, para fins cien�ficos, é etapa fundamental e premissa à deliberação que ora proponho.   

Importante mencionar que a autorização pleiteada contempla, no âmbito do projeto de
pesquisa da UFRN, o plan�o, a cultura, a colheita, a manipulação, a importação, o armazenamento e o
processamento da planta Cannabis sp., até o desenvolvimento de produtos experimentais. 

Nesse sen�do, destaco que, anteriormente ao início dos projetos de pesquisa, o projeto de
edificação e instalações da Ins�tuição de Pesquisa que realizará o cul�vo indoor da planta Cannabis sp.
deve ser subme�do à Anvisa, para avaliação quanto à sua adequação. Esta avaliação deve contemplar,
especialmente, aspectos relacionados ao fluxo operacional das a�vidades a serem desenvolvidas na
Ins�tuição de Pesquisa, à iden�ficação e dimensionamento dos compar�mentos, à disposição geral do
mobiliário e dos equipamentos, aos acessos e à localização da área de cul�vo e da Ins�tuição de
Pesquisa. 

Destaca-se que a avaliação do referido projeto não dispensa a sua aprovação pelos órgãos
responsáveis pelo controle das edificações e uso do solo no município, como também não elimina a
necessidade da observância das demais legislações e normas técnicas expedidas por órgãos federais,
estaduais e municipais, referentes à segurança dos trabalhadores e dos ambientes construídos, bem
como, ao saneamento ambiental. 

Ademais, em caso de ampliação, reforma ou adaptação em edificação da UFRN des�nada
ao projeto em comento, deverá haver nova submissão do projeto à Anvisa. 

A fim de robustecer os controles já previstos pela Universidade em seu Projeto de
Pesquisa, destaco, também, que a área técnica afeta ao tema na Anvisa, GPCON, deverá avaliar e se
manifestar quanto às quan�dades a serem produzidas pela Ins�tuição de Pesquisa, com base na
compa�bilidade da solicitação com o uso pretendido, de acordo com o plano detalhado da a�vidade a ser
desenvolvida contendo a indicação das plantas, a localização, a extensão do cul�vo, a es�ma�va da
produção e, se aplicável, o local da extração. 

Ademais, para a manutenção do devido monitoramento pela Agência, a Universidade
deverá encaminhar à Anvisa os registros do acompanhamento individual de cada projeto em
desenvolvimento por meio de relatórios semestrais e anuais, os quais permitam a iden�ficação da
movimentação, uso e des�nação das plantas. 

Também deverá ser apresentado à Anvisa um relatório de conclusão ao término do projeto
de pesquisa, em até 90 dias após a sua finalização, contendo informações completas sobre a u�lização e
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des�nação da planta Cannabis sp. 

Conforme já previsto no Projeto de Pesquisa, em caso de descarte de produto, este deve
ser ina�vado por meio de autoclavagem e, posteriormente, descartado por empresa especializada em
descarte de resíduos quimicos e biológicos pelo processo de incineração. 

Por fim, trago, a seguir, outros critérios obrigatórios no tocante ao acesso à área de cul�vo
indoor: 

1. Deve ser man�do registro atualizado de todos os funcionários autorizados e pessoal
de serviço que têm acesso ao sistema de vigilância e de videomonitoramento,bem como às áreas de
cul�vo; 

2. Visitantes ou pessoal não treinado não devem adentrar as áreas de cul�vo. Caso a
entrada seja inevitável, os visitantes devem receber previamente informações relacionadas à
segurança, devendo sempre ser acompanhados por profissional designado; 

3. Todas as entradas devem conter controle de acesso de forma a permi�r somente o
acesso de pessoas devidamente autorizadas; 

4. Os níveis de acesso devem ser concedidos de acordo com as a�vidades que as
pessoas exerçam no local. Assim, os diferentes níveis de acesso devem ser devidamente registrados
e controlados; 

5. Deve haver controle de acesso e iden�ficação para entrada e saída de cada pessoa
que acesse as áreas onde a planta Cannabis spp. es�ver presente; 

6. Deve haver registro de entrada e saída de pessoal, com data, horário e assinaturas; 

7. A pessoa responsável pelo cul�vo ou o subs�tuto deve estar fisicamente presente
enquanto outras pessoas es�verem na área de cul�vo; 

8. A área de cul�vo da planta Cannabis spp. deve ser exclusiva e dedicada, não sendo
permi�do o cul�vo de outras plantas; 

9. Os equipamentos de vigilância de vídeo devem ser instalados em quan�dade e
localização de modo a permi�r o monitoramento de toda a área de cul�vo ou manejo da planta
conforme o plano de segurança; 

10. O sistema deve ser capaz de gravar em qualquer condição de iluminação e gerar
imagens de qualidade; 

11. Todos os sistemas de vigilância de vídeo devem estar equipados com um sistema de
no�ficação de falha que forneça no�ficação imediata de qualquer interrupção de vigilância ou
completa falha do sistema; 

12. Todo equipamento de vigilância de vídeo deve possuir sistema para suportar gravação
ininterrupta, em caso de falta de energia; 

13. Os mecanismos de back-up devem assegurar que todas as gravações visuais e
registros sejam conservados durante um período mínimo de 6 (seis) meses; 

14. Todos os registros de vigilância de vídeo e gravações devem ser armazenados sob
sigilo em uma área dis�nta do estabelecimento autorizado que seja segura e que somente possa ser
acessada por pessoal específico e treinado; 

15. Os registros de vigilância por vídeos e as gravações devem ser disponibilizados,
quando necessário, durante inspeções ou mediante solicitação das autoridades competentes; 
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16. O estabelecimento deve garan�r a rastreabilidade da planta Cannabis spp. desde a
aquisição das sementes e matrizes até o processamento final e o seu descarte. 

Destaco, ainda, que as sementes e as espécies vegetais secas ou frescas existentes no
estabelecimento devem ser guardadas com segurança, em local exclusivo para este fim, sob a
responsabilidade do Responsável Técnico ou, no caso de Ins�tuição de Pesquisa, do pesquisador principal
responsável pelo cul�vo. 

 

2.8 Conclusão 

Convém recobrar que as Convenções de Drogas da ONU de 1961, 1971 e 1988 impuseram
uma série de restrições ao comércio internacional e à circulação interna de substâncias psicotrópicas e
entorpecentes, para os países signatários.

Nesse aspecto, é ú�l clarificar que o controle imposto pelas Convenções nunca visou a
coibição do uso cien�fico e medicinal, posto que o mesmo texto que desenha as limitações, também
explicita que o uso medicinal e cien�fico de todas as substâncias deve ser assegurado. As restrições à
circulação das substâncias visam a defesa da saúde pública e, sobre este mesmo paradigma, repousa a
geração de conhecimento cien�fico que possa proporcionar o acesso seguro aos tratamentos u�lizando
as mesmas substâncias. 

O emaranhado de descobertas que temos hoje dá conta não apenas da complexidade da
composição da planta, como também das potencialidades em relação aos seus efeitos terapêu�cos. Tudo
isso fez com que, no final do úl�mo século, a busca por alterna�vas para doenças de di�cil manejo ou
refratárias aos tratamentos já conhecidos, fizesse nascer, em todo o mundo, uma crescente demanda
pela u�lização de tratamentos médicos à base de Cannabis. 

Não obstante, é certo que a ausência de informações cien�ficas acuradas implica em
imprecisão que impede uma determinação precisa da eficácia do uso de produtos derivados da Cannabis
em terapias cura�vas ou amenizadoras de dores ou outros sintomas indesejáveis oriundos das várias
enfermidades humanas.

Some-se, nesse contexto de quase ignorância cien�fica, a impossibilidade de real
dimensionamento dos riscos envolvidos nesses tratamentos, também, muitas vezes, pela ausência de
dados cien�ficos oriundos de pesquisas bem conduzidas e delineadas. E é nesse sen�do que reforço que
a geração de conhecimento é basilar ao desenvolvimento de medicamentos, nos termos de nossa própria
Resolução, a RDC nº 327/2019.  

Fundamentalmente, o cerne desta deliberação é a pesquisa cien�fica, para a qual é
necessária a disponibilidade do insumo em grau farmacêu�co, para que dele sejam elaborados
medicamentos à base dessa planta, para que patologias importantes sejam estudadas. Entendendo que
sem a planta não há insumo e sem insumo não há medicamento. Da mesma maneira que sem insumo
não há pesquisa. E, sem pesquisa, não há avanço para determinar o potencial terapêu�co exato e tão
pouco para usufruir do que dele já se conhece. Sem a geração de dados cien�ficos se corrobora para que
o desconhecimento seja o território para o manejo de condições de saúde – permissão que não prospera
na missão e na razão de ser desta Agência. E o Brasil não pode, e não deve, ser importador de
conhecimento. Temos, sim, condições plenas de gerar este conhecimento. 

Portanto, caros diretores, antes de proferir meu Voto, ressalto que a produção do
conhecimento é premissa para melhor consubstanciar o uso seguro e eficaz desses produtos que,
conforme todos os dados dispostos ao longo de minha análise, já estão em pleno uso pela nossa
população. Ademais, preciso reiterar que, para além do contexto regulatório em si, o uso de produtos à
base de Cannabis – assim como muitos outros temas afetos à saúde e, portanto, inseridos no objeto de
atuação desta Agência, está sob intensa judicialização, o que prejudica a atuação regulatória e o
cumprimento dos critérios sanitários imprescindíveis à promoção e proteção da saúde das pessoas. 

Por fim, destaco que este voto se aplica ao caso concreto, referente ao pleito da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que requer Autorização Especial Simplificada para
Estabelecimento de Ensino e Pesquisa (AEP) para a aquisição da substância/ padrões analí�cos
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Canabinoides e sementes de cepas de Cannabis sa�va, nos termos aqui dispostos. Assim, a proposição
em tela, no que tange ao cul�vo indoor, visa permi�r a geração de insumo em território nacional –
produzido sobre rígidas condições de controle e de estrita u�lização no âmbito da pesquisa cien�fica,
nos termos do exercício da a�vidade ordinária da Anvisa.  

 

3. VOTO

Por todo o exposto, tendo em vista a avaliação jurídica apresentada no item 2.5 deste
Voto, a qual consolida o entendimento acerca da competência da Agência na regulamentação do cul�vo
de Cannabis para fins de pesquisa cien�fica, Voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em
comento, para que seja permi�da a concessão de Autorização Especial Simplificada para
Estabelecimento de Ensino e Pesquisa (AEP) à UFRN, a fim de que a Universidade possa importar,
armazenar e germinar sementes da planta Cannabis sp, bem como cul�var a planta, por meio de sistema
controlado, na modalidade indoor, nos termos deste Voto. 

Desta feita, o expediente n° 0337670/21-8 deverá retornar para avaliação da GPCON, para
que a área técnica verifique os documentos já apresentados, a fim de atestar o cumprimento dos critérios
e condições técnicas estabelecidos neste Voto, na forma mais adequada para a gestão do risco, a fim de
que a AEP seja emi�da à UFRN.

Embora o caso em análise não se trate de processo regulatório, mas sim de autorização
específica para fins de pesquisa cien�fica, aplicada ao caso concreto ora em deliberação, indica-se a
necessidade de avaliação da GPCON quanto à abertura do processo regulatório correspondente, para a
definição dos critérios específicos aplicáveis ao cul�vo, no âmbito da AEP, conforme previsto pela RDC nº
659/22. Nesse sen�do, quando da regulamentação do tema pela Agência, a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte deverá se adequar aos requisitos regulatórios estabelecidos, de modo a não haver
disparidade entre as ins�tuições de ensino e pesquisa quanto aos critérios aplicados ao cul�vo da planta
Cannabis sp para fins de pesquisa cien�fica. 

Por fim, destaco a obrigatoriedade da observância, pela aludida Universidade, dos critérios
e condições para o cul�vo na modalidade indoor nos termos estabelecidos na seção 2.7 deste Voto. 
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