
Frente Parlamentar Católica reitera posição contra 
substitutivo que libera a maconha 

 
Com a definição da pauta e a inclusão do Projeto de Lei nº 399, de 2015, nas 

votações da próxima terça-feira, dia 08, em uma das comissões especiais da Câmara dos 
Deputados, a Frente Parlamentar Católica reitera sua posição contra o relatório substitutivo 
apresentado pelo deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR) que, na prática, libera a 
maconha em nosso País. Resgatamos, neste momento, o posicionamento anterior desta 
frente, em agosto de 2020, apontando que as alterações feitas no texto original 
modificavam profundamente a matéria, autorizando uma cadeia de comercialização e 
consumo da maconha, e trazendo inúmeras preocupações sociais quanto à nossa saúde 
pública e segurança.  

O projeto de lei original foi substituído pelo relator por outro com 60 artigos e que 
vai muito além de regulamentar os medicamentos à base de Cannabis sativa para a 
prescrição médica restrita à determinadas doenças. Mesmo com os inúmeros 
apontamentos contrários que fizemos sobre as consequências de se tratar a maconha como 
uma atividade econômica, como as mudanças fazem, a manutenção desse substitutivo 
como uma liberação irrestrita da droga em todo o território nacional não nos deixa outra 
opção que não seja a sua derrubada. 

 Nossa sociedade não quer se arriscar a ver que essa autorização para a produção 
em larga escala da maconha para fins econômicos amplie ainda mais o uso indevido, o 
tráfico, a violência e as inúmeras consequências nefastas para nossas famílias. A falta de 
diálogo para que fossem excluídas as dezenas de artigos que permitem atividades como 
"cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, 
manipulação, comercialização, importação e exportação de produtos à base Cannabis", 
citadas no próprio texto, transformou nossas tentativas de alterações em algo infrutífero.  

A frente reitera que o uso medicinal e restrito de produtos à base de Cannabis está 
permitido por resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e refuta ainda 
a utilização das famílias de pessoas que fazem uso desses medicamentos a pretexto de 
afirmar que esse projeto de lei irá apenas autorizar o uso medicinal em nosso País. Isto não 
é verdade. E basta apenas uma rápida leitura de todo o texto da proposta para que isso 
fique bastante claro. 

Graças à mobilização dos parlamentares contrários à essa imensa possibilidade de 
que a aprovação desse relatório seja o início da liberação das drogas no Brasil temos 
conseguido mostrar sobre o que realmente trata essa proposta. Mas é preciso que toda a 
população tenha essa informação. É imprescindível que os brasileiros estejam cientes de 
que esse novo texto permite o uso industrial e comercial de uma droga que é porta de 
entrada para a dependência química, com o seu cultivo em larga escala, e que essa 
autorização terá consequências inevitáveis nas nossas políticas públicas de educação, saúde 
e segurança pública, entre outras indiretas. 

Brasília, 07 de junho de 2021. 
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