
PétalaLei

O que muda com a promulgação 
da lei da cannabis medicinal

no Paraná.



Pétala
A seguir, respondemos às principais 
dúvidas enviadas ao nosso mandato.

Fruto de quatro anos de
articulação do Mandato Goura,

a Lei 21.364 foi promulgada
em 13 de fevereiro de 2023 e

já entrou em vigor. Seu nome 
homenageia a menina Pétala, 

paciente de cannabis medicinal 
diagnosticada aos cinco anos 

com uma síndrome rara.



Como a 
lei funciona?

A Lei Pétala consolida o reconhecimento, por parte 
do Estado do Paraná, de que pacientes de cannabis 
medicinal têm o direito de acesso à planta e a seus 
derivados, conforme prescrição médica. Este 
reconhecimento estatal é muito importante, pois 
auxilia no debate público, desmistificando o tema; 
traz mais segurança para que profissionais da saúde 
prescrevam tais produtos; auxilia no processo de 
convencimento em processos judiciais envolvendo 
cultivo doméstico e ações de custeio de 
medicamentos. Em suma: o objetivo da lei é 
desburocratizar e facilitar o acesso judicial a 
medicamentos e produtos à base de cannabis para 
fins medicinais no Paraná, prevendo regras mais 
simples para sua obtenção.



O cultivo de cannabis
está permitido?

Atualmente o cultivo de cannabis é criminalizado no 
país, não sendo possível alterar a questão através de 
Lei Estadual. Para que isso ocorra, é preciso que a 
União Federal regulamente o tema ou que seja 
editada uma Lei Federal neste sentido. No entanto, 
alguns pacientes de cannabis medicinal que 
recorrem ao cultivo doméstico têm obtido decisões 
judiciais reconhecendo que cultivar a planta nestas 
circunstâncias não configura crime, com a 
consequente expedição de salvo-conduto para 
impedir a criminalização. Tais decisões não se 
estendem a todas as pessoas, somente àquelas 
diretamente envolvidas no processo. Por isso, é 
importante que pacientes nesta situação consultem 
advogados especialistas no tema ou a Defensoria 
Pública para verificar a viabilidade de uma ação de 
Habeas Corpus e, assim, garantir o direito e afastar 
o risco de criminalização.



Como posso obter medicamentos
ou o óleo à base de cannabis? 

Inicialmente, é necessária uma prescrição. 
O profissional da saúde poderá prescrever ao 
paciente um produto importado, nacionalizado 
(vendido em farmácias) ou princípios ativos para 
formulação manipulada. No caso dos produtos 
importados, o paciente deverá solicitar uma 
autorização especial de importação junto à ANVISA 
(o processo é simples e totalmente digital). Já no 
caso dos produtos nacionalizados, basta a aquisição 
em farmácias. Infelizmente ainda são poucas as 
opções disponíveis no mercado. Para prescrição 
de princípios ativos, o paciente pode se filiar a uma 
associação canábica que faça a produção e 
dispensação destes medicamentos, ou manipular em 
farmácias especializadas. Caso o paciente não tenha 
condições de arcar com os custos do tratamento, 
é possível demandar o fornecimento por parte do 
Estado ou de planos de saúde através 
de ações de custeio.

Fonte: Núcleo jurídico do mandato Goura e consultoria técnica 
da advogada Mariana German (OAB-PR n. 65.921)



Médicas
e médicos
prescritores
no Paraná

bit.ly/prescritoresparana

Acesse a lista:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gLN5R3_uMonqjlB1HP4TkhoZkPt1Tet8/edit?usp=sharing&ouid=115713039962303208828&rtpof=true&sd=true


Associações de
cannabis no Paraná

Clube Associativo Canábico (CAC) - Jaguariaíva
@clubecannabicos/

Associação Cannabis Sem Fronteiras (ACASF) – 
Foz do Iguaçu
/acasf.org

Floresul – Irati
/FloreSulParana

Associação Cura em Flor de Apoio
à Cannabis Medicinal - Londrina/Apucarana 
@cura.emflorpr/

Satiba – Curitiba
@satiba__/

Associação Canábica Norte 
Paranaense (Acanpa) – Alto Paraná
acanpa.org.br

Florescer – Ponta Grossa
florescerpg.wordpress.com/

Associação Paranaense de Apoio à Cannabis
Medicinal (APRACAM) - Umuarama
apracam.com.br/

www.acanpa.org.br
https://www.instagram.com/clubecannabicos/
www.florescerpg.wordpress.com/
www.facebook.com/acasf.org/
http://www.apracam.com.br/
https://www.facebook.com/FloreSulParana/
https://www.instagram.com/cura.emflorpr/
https://www.instagram.com/satiba__/


Outras
associações

Ama+me – Associação Brasileira de Pacientes
de Cannabis Medicinal
amame.org.br

AbraCannabis – Associação Brasileira para Cannabis
abracannabis.org.br

Abrace Esperança
abraceesperanca.org.br

ACuCa – Associação Cultural Canábica de São Paulo
acucasp.org.br

Apepi – Apoio à Pesquisa e Pacientes 
de Cannabis Medicinal
apepi.org

ABUC – Associação Brasileira de Usuários da 
Cannabis Medicinal
abuc.com.br/

Cultive
cultive.org.br

Santa Cannabis
@santacannabis

www.amame.org.br
www.abracannabis.org.br
www.abraceesperanca.org.br
www.acucasp.org.br
www.apepi.org
https://www.abuc.com.br/
www.cultive.org.br
https://www.instagram.com/santacannabis/


Ainda tem 
dúvidas?

41 99894-3108

Escreva para nós:

legislativo.goura@gmail.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=5541998943108
mailto:legislativo.goura@gmail.com



