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RESUMO 
 

Este trabalho visa comparar e analisar as divergências relacionadas aos crimes 

militares envolvendo os integrantes das Forças Armadas estipulado no artigo 290 do 

Decreto-Lei n.º 1.001 de 1969-Código Penal Militar e na Lei 11.343/06, que trata sobre 

os crimes de tráfico, posse e uso de drogas envolvendo o cidadão civil e o militar das 

Forças Armadas, com foco na seguinte problemática “O artigo 290 do Código Penal 

Militar ao estabelecer penalidades diferentes das previstas pela Lei n.º 11.343 de 2006 

para os crimes de tráfico, posse e uso de drogas, quando cometidos por militares das 

Forças Armadas, é materialmente compatível com a Constituição da República de 

1988?”. Haja visto que a CF é datada de 1988 e o CPM do ano de 1969 anterior a 

Carta Magna.  

 

Palavras-chaves: Entorpecentes. Militares. Hierarquia e disciplina. Código Penal 

Militar. Lei 11.343/2006.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to compare and analyze the divergences related to military crimes 

involving members of the Armed Forces stipulated in article 290 of Decree-Law No. 

1,001 of 1969 - Military Penal Code and Law 11,343 / 06, which deals with trafficking 

crimes , possession and use of drugs involving the civilian and military personnel of 

the Armed Forces, focusing on the following issue “Article 290 of the Military Penal 

Code when establishing penalties other than those provided for by Law No. 11,343 of 

2006 for trafficking crimes, possession and use of drugs, when committed by military 

personnel of the Armed Forces, is it materially compatible with the Constitution of the 

Republic of 1988? ”. Since the CF is dated 1988 and the CPM of the year 1969 before 

the Magna Carta. 

 

Keywords: Narcotic drugs. Military. Hierarchy and discipline. Military Penal 

Code. Law 11.343 / 2006 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil desde o seu descobrimento até os dias hodiernos vem em crescente 

desenvolvimento econômico, tecnológico e demográfico. Diante desse avanço, 

naturalmente surgem várias práticas que são entendidas como maléficas e de risco 

ao ser humano, as quais comprometem tanto a vida individual quanto a coletiva, como 

é o caso do tráfico, posse e uso de drogas. Tais práticas ocasionam inúmeros 

transtornos e prejuízos nas mais variadas áreas, como saúde física e mental, 

segurança, educação, lazer, social, econômica, familiar, entre outras, tornando-se 

uma demanda preocupante e de difícil solução.  

Nesse sentido, para reforçar a afirmação acima, cito o texto contido na Cartilha 

sobre uso de Crack (CNJ, 2011, p.3). 

A droga atinge grave e diretamente a saúde física e mental dos usuários. Mais 
que isso e de forma muito rápida, debilita laços familiares e relações sociais. 
Nesta medida, constitui indiscutível fator de aumento das taxas de 
criminalidade, violência e outros problemas sociais”. Tais efeitos nocivos é 
um ponto preocupante no meio militar pois compromete a segurança, a 
hierarquia e a disciplina. 
 

No Brasil tais condutas delituosas envolvendo entorpecentes são recorrentes e 

estão em rota de crescimento. Tal afirmação é perceptível ao observarmos 

diariamente os noticiários jornalísticos onde são veiculadas matérias relacionadas a 

indivíduos, quadrilhas ou organizações criminosas que são desarticuladas e presas 

pelo cometimento de crimes envolvendo tóxico.  

Tal cenário é fator inquietante para o Estado, o qual cria seus métodos de 

controle e regulação, com objetivos de inibir, exterminar, impedir e/ou diminuir os 

casos de envolvimento de pessoas com entorpecentes em solo nacional, como é o 

caso das leis elaboradas com objetivos de normatizar sobre a temática das drogas.  

No âmbito das Forças Armadas não é diferente, existe enorme preocupação 

com esse mundo negro das substâncias entorpecentes, até por que o universo que 

adentram as Instituições Militares são oriundas da sociedade brasileira. Tal fato é 

perceptível anualmente por ocasião da entrada de jovens de 18 anos para prestar o 

serviço militar obrigatório e pela convocação dos aprovados nos concursos das 

Escolas de Formação de Oficiais e Sargentos, os quais são selecionados das mais 

variadas classes sociais.  
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Nesse ambiente estatal, temos a Justiça Militar da União, a qual possui 

competência para julgar os crimes militares praticados pelos integrantes das Forças 

Armadas, composta pelo Superior Tribunal Militar e por doze Circunscrições 

Judiciárias Militares, a primeira sendo a Instância superior e a última sendo a Primeira 

Instância. Em ambas tramitam Ações Penais envolvendo os integrantes das Forças 

Armadas e civis relativos aos crimes de Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou 

substância de efeito similar tipificados no art. 290 do Código Penal Militar, de acordo 

com abaixo: 

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que 
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para 
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo 
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, 
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar. 

 
O Artigo acima mencionado desperta teorias conflitantes no sentido de que o 

CPM não diferencia o usuário do traficante, entretanto, a Lei 11.343/06 o legislador 

separou tais condutas, inclusive com penalidades distintas para ambas as ações, 

transparecendo que as penas aplicadas aos usuários são mais brandas. 

Diante da problemática, foi realizado uma análise de ambas as legislações com 

foco nas divergências no trato entre o cidadão comum e a aplicada aos militares das 

forças armadas, buscando solucionar e responder o seguinte problema “O artigo 290 

do Decreto-Lei n.º 1.001 de 1969 (Código Penal Militar), ao estabelecer penalidades 

diferentes das previstas pela Lei n.º 11.343 de 2006 para os crimes de posse e tráfico 

de drogas, quando cometidos por militares das Forças Armadas, é materialmente 

compatível e foi recepcionada pela Constituição da República de 1988?”. Cabe 

ressalta, que o CPM é datado do ano de 1969, data bem anterior a CF, por isso, a 

importância de analisar se foi recebida pela Carta Magna.  

Na tentativa de nortear o presente trabalho, os objetivos traçados foram:  

Geral: Comparar e analisar os crimes especificados no art. 290 do Código 

Penal Militar e dos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06, relacionados aos crimes de 

tráfico, posse e uso de drogas envolvendo o cidadão civil e o militar das forças 

armadas, com objetivo de levantar divergências e verificar se é materialmente 

compatível e se foi recepcionada pela CF/88.  

Específicos: Primeiro capítulo: analisar a legislação sobre os pilares basilares 

das Forças Armadas; verificar os antecedentes da súmula nº 14; analisar o artigo 290 
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do CPM e os artigos 27 ao 33 da Lei 11.343/06. Segundo capítulo: analisar alguns 

votos de julgados de Ministros do STF e STM. Terceiro capítulo: Analisar 

entendimentos doutrinários verificando as diferenças na aplicabilidade da legislação 

relacionada a drogas entre o cidadão comum e o militar das forças. 

Por fim, para alcançar êxito nos objetivos, o método da pesquisa quanto a 

natureza foi bibliográfica e exploratória. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica é 

realizada a partir de fontes disponíveis decorrentes de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de 

categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados (SEVERINO, 2007, p.122). A exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto (SEVERINO, 2007, p.123). 

 

2 PILARES BASILARES DE SUSTENTAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS 

 

2.1 Constituição Federal 

As atribuições das Forças Armadas estão previstas na Constituição Federal em 

seu art. 142, como sendo instituições nacionais permanentes e regulares, estando sob 

subordinação suprema do Presidente da República, possuindo como pilares basilares 

a hierarquia e disciplina, destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.  

 

2.1.1 Estatuto dos militares 

A Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos militares) define a 

finalidade das Forças Armadas em consonância com a Constituição Federal, 

conforme a seguir: 

Art. 2º As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança 
nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e 
destinam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e 
a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas 
com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do 
Presidente da República e dentro dos limites da lei. 

 

O artigo mencionado deixa claro há existência de dois pilares bases seguidos 

pelas Corporações em conformidade com a Constituição Federal, sendo a Hierarquia 

Militar e Disciplina. Tais esteios são seguidos e defendidos fielmente pelas 
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Organizações Militares, inclusive diariamente são explorados nos quarteis e 

estabelecimentos de ensino militares, o que faço menção de outro artigo do Estatuto, 

conforme descrevo abaixo: 

Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças 
Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.  
§ 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, 
dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou 
graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela 
antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é 
consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade.  
§ 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 
regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 
coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo 
perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos 
componentes desse organismo.  
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as 
circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e 
reformados.  

 
Percebe-se que os militares tem o dever de observar a hierarquia e disciplina, 

as quais contribui para a existência das Forças Armadas, proporcionando 

credibilidade junto a sociedade brasileira e até mesmo internacional. 

 
2.1.2 Regulamento Disciplinar 

  
As Forças Armadas composto pelo Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica, 

possui seu regulamento disciplinar próprio, os quais definem as normas sobre as 

transgressões disciplinares, condutas comportamentais e penalidades. 

Destaco sucintamente alguns aspectos importantes para o presente trabalho 

constantes no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), a seguir descriminados:    

Art. 8o  A disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do 
organismo militar. 
§ 1o São manifestações essenciais de disciplina: 
I - a correção de atitudes; 
II - a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; 
III - a dedicação integral ao serviço; e 
IV - a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e a eficiência das 
Forças Armadas. 
§ 2o  A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos 
permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade. 

 

Os militares por dever profissional são obrigados a agir com hierarquia e 

disciplina, tais pilares são base solida e permanente nas Forças Armadas, quando por 
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algum motivo surge a ruptura na hierarquia e da disciplina, o militar poderá ser 

sancionado disciplinarmente conforme a previsão do RDE.   

 
2.2 Precedentes a Súmula 14 do STM 

 

As Forças Armadas do Brasil nas últimas cinco décadas passou por várias 

transformações e adaptações em diversas áreas, a qual faço destaque o aumento do 

efetivo de militares, composta de homens e mulheres oriundas das mais variadas 

camadas sociais e de todas as regiões brasileiras; com educação intelectual e familiar 

diversificadas. Nesse universo, adentram uma parcela envolvida no mundo das 

drogas ilícitas, em sua maioria a figura do usuário, ocasionando o aumento 

significativo de Ações Penais na Justiça Militar da União relacionadas ao crime de 

tráfico, posse e uso de drogas, previstos no art. 290 do CPM.  

No ano de 1988 com a promulgação da Constituição Federal surgiram vários 

questionamentos divergentes sobre a aplicação do art. 290 do CPM, destacando-se a 

principal corrente no sentido que o Código Penal Militar e Código de Processo Penal 

Militar, ambos sancionados em 21 de outubro de 1969 e  vigorando a contar de 1º de 

janeiro de 1970, estavam em desacordo com os tratados internacionais e com a 

Constituição, entretanto, tais argumentos não prosperaram no decorrer do tempo 

como veremos no trabalho.  

Em 2006 entrou em vigor a Lei 11.343/06 que cumulativamente com as 

divergências anteriormente existentes, somaram-se a outros desentendimentos no 

sentido da aplicabilidade da supracitada legislação, tornando-se bastante controverso 

entre os Magistrados, Ministério Público e Defesa, ocasionando um número 

expressivo de demandas repetitivas as quais proporcionaram dificuldade na 

celeridade do andamento dos processos na Justiça Militar.  

 

2.2.1 Pesquisa do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União 

 
Segundo pesquisa realizada no ano de 2015 pelo Centro de Estudos 

Judiciários da Justiça Militar da União, coordenada pelo Ministro Dr. José Coêlho 

Ferreira, no período compreendido entre 2002 a 2012, houve um aumento expressivo 

no crime tipificado no art. 290 do CPM, o qual ficou em quarto lugar no ranque em 

comparação aos demais crimes, perdendo somente para os crimes de Deserção, 
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Estelionato e Furto, conforme podemos observar no texto extraído da pesquisa a 

seguir descrito: 

(...) O crime de maior incidência é o de deserção (art. 187 do CPM), que 
representa 24,9% do total. Seguindo-se à deserção, 10,2% dos crimes 
denunciados referem-se a estelionato (art. 251 do CPM), 7,2% referem-se a 
furto (art. 240 do CPM) e 7,1% a tráfico, posse ou uso de substância 
entorpecente ou substância de efeito similar (art. 290 da Página 9 de 79 
CPM). 
(...) 
O número de crimes relativos a substâncias entorpecentes ou de efeito similar 
teve uma evidente elevação. Sua taxa de crescimento é da ordem de 18,5% 
ao ano, saindo de 64 crimes no ano de 2002 para 192 casos em 2012. O 
aumento percentual neste período foi de 200%. (STM, Pesquisa, 2015, P. 8 
e 9) 
 

A pesquisa trouxe o total de crimes por ano de autuação na 1ª instância da 

Justiça Militar, onde foram contabilizados todos os processos tipificados no art. 290 

do CPM sem distinção entre o tráfico, posse ou uso, retirados do Sistema de 

Acompanhamento de Processos da Justiça Militar (SAM), do que faço destaque 

somente aos crimes envolvendo entorpecentes, de acordo com tabela abaixo: 

Tabela 1 - Total de crimes por ano de autuação na 1ª instância, segundo o tipo penal, 

2002 – 2012. 

 
Tipo Penal 

ANO DE AUTUAÇÃO NA 1ª INSTÂNCIA  
Total 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 
Art. 290 (Tráfico, posse 
ou uso de entorpecente 
ou substância de efeito 
similar) 

 
64 

 
83 

 
115 

 
118 

 
123 

 
136 

 
127 

 
98 

 
150 

 
149 

 
192 

 
1355 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

FONTE: Relatório da 1ª Fase da PCCRIM. Pesquisa sobre Condutas Criminosas de maior incidência 
na Justiça Militar da União – 2ª Fase. Pag. 10. 
 

O quadro de autuações no âmbito da 1ª instância de crimes constante do art. 

290, demonstra que nos 11 anos (2002 a 2012) a escala foi crescente, com ressalva 

no ano de 2009 onde houve um decréscimo de casos em comparação com os demais 

anos. Percebe-se que somente nos anos de 2002, 2003 e 2009 os casos ficaram 

abaixo de uma centena, ao contrário dos anos 2004 a 2008 e 2010 a 2012, que 

somaram acima de cem autuações.  

Outro ponto importante destacar, é que no ano de 2002 foram 64 (sessenta e 

quatro) casos e no ano de 2012 foram registrados 192 (cento e noventa e dois) casos, 

totalizando o triplo de autuações, perfazendo um crescimento de 200%.  
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No ano de 2009 foram registrados 98 (noventa e oito) casos e no ano de 2012 foram 

192 (cento e noventa e dois) casos, totalizando quase o dobro de autuações em 1ª 

instância, crescendo cerca de 96%.  

Em uma segunda fase da pesquisa foram levantados somente as autuações 

contendo um envolvido e com denúncia formulada, por auditórias militares, de acordo 

com disposto a seguir: 

Tabela 3 - Total de crimes/envolvidos/processos referentes a entorpecentes por ano 

de autuação na 1ª instância, segundo a Auditoria, 2002 – 2013. 

 

AUDITÓRIA 
ANO DE AUTUAÇÃO NA 1ª INSTÂNCIA  

Total 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1ª Aud da 1ª 
CJM 

5 3 2 4 4 4 1 3 1 3 4 2 36 

2ª Aud da 1ª 
CJM 

7 4 2 1 6 5 4 2 2 2 7 6 48 

3ª Aud da 1ª 
CJM 

3 5 8 1 5 3 2 0 6 3 5 15 56 

4ª Aud da 1ª 
CJM 

6 3 5 3 4 4 3 0 3 4 1 8 44 

1ª Aud da 2ª 
CJM 

5 2 3 2 5 8 5 6 4 6 3 15 64 

2ª Aud da 2ª 
CJM 

2 3 8 6 1 4 9 3 6 5 9 7 63 

1ª Aud da 3ª 
CJM 

2 1 7 9 4 2 6 11 7 3 11 16 78 

2ª Aud da 3ª 
CJM 

1 3 7 4 9 2 5 1 10 8 13 18 81 

3ª Aud da 3ª 
CJM 

3 4 8 11 5 4 2 5 2 3 5 9 61 

Aud da 4ª CJM 1 5 1 1 3 0 4 3 5 3 3 8 37 
Aud da 5ª CJM 5 1 4 8 9 9 11 4 29 12 15 17 124 
Aud da 6ª CJM 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 
Aud da 7ª CJM 3 2 3 3 5 6 4 3 4 12 7 9 61 
Aud da 8ª CJM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aud da 9ª CJM 4 8 10 7 8 8 3 1 4 6 9 16 84 

Aud da 10ª CJM 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 8 
1ª Aud da 11ª 

CJM 
1 5 7 6 8 15 6 5 11 6 8 14 92 

2ª Aud da 11ª 
CJM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 12 20 

Aud da 12ª CJM 1 3 1 4 0 3 4 4 2 3 3 3 31 

Total 48 52 77 71 76 79 70 51 98 84 112 178 996 

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos da Justiça Militar (SAM). Pesquisa sobre Condutas 
Criminosas de maior incidência na Justiça Militar da União – 2ª Fase. Pag. 22. 

 

Para facilitar o entendimento das autuações por auditórias faço uma 

compilação de cada Circunscrição Judiciária Militar (CJM), as quais estão distribuídas 

conforme a seguir: 

Circunscrição Área de responsabilidade Número de casos 

1ª CJM Rio de Janeiro-RJ / Espirito Santo-ES 184 
2ª CJM São Paulo-SP 127 
3ª CJM Rio Grande do Sul-RS 220 
4ª CJM Minas Gerais-MG 37 
5ª CJM Paraná-PR / Santa Catarina-SC 124 
6ª CJM Bahia-BA / Sergipe-SE 8 
7ª CJM Pernambuco-PE / Alagoas-AL / 

Paraíba-PB / Rio Grande do Norte-RN 
61 
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8ª CJM Pará-PA / Amapá-AP / Maranhão-MA 0 
9ª CJM Mato Grosso do Sul-MS / Mato Grosso-MT 84 
10ª CJM Ceará-CE / Piauí-PI 8 
11ª CJM Distrito Federal-DF /  

Goiás-GO / Tocantis-TO 
112 

12ª CJM Amazonas-AM / Acre-AC / Rondônia-RO / 
Roraima-RR 

31 

 

Nota-se que os Estados com maior índice de autuações concentra-se nas 

regiões Sul e Sudeste, com Rio Grande do Sul/RS na frente, posteriormente Rio de 

Janeiro/RJ, Espirito Santo/ES, São Paulo/SP, Paraná/PR e Santa Catarina/SC. 

Outro ponto relevante da pesquisa é sobre o tempo médio entre a autuação e 

o julgamento na 1ª instância de processos referente a entorpecentes referente ao 

período de 2002 a 2013, conforme abaixo: 

Tempo Porcentagem 

Mais de 3 meses 18% 
Mais de 3 até 6 meses 36% 
Mais de 6 até 9 meses 21% 

Mais de 9 meses até 1 ano 11% 
Mais de 1 ano até 2 anos 12% 

Mais de 2 anos 2% 

Fonte: Pesquisa sobre Condutas Criminosas de maior incidência na Justiça Militar da União – 2ª Fase. 
Pag. 23. 

 

A pesquisa levantou que entre os anos de 2002 a 2013, o universo de Cabos e 

Soldado foi quem mais praticou os crimes tipificados no art. 290, sendo do efetivo do 

Exército Brasileiro em maior número devido ser a força militar superior em contingente, 

de acordo com quadro abaixo: 

 
Círculo Hierárquico 

Força  
Total Marinha Exército Aeronáutica 

Oficiais/Subtenentes/Suboficiais/
Sargentos 

0 2 0 2 

Cabos / Soldados / Marinheiros / 
Taifeiros 

63 831 78 972 

Total 63 833 78 974 

Fonte: Pesquisa sobre Condutas Criminosas de maior incidência na Justiça Militar da União – 2ª Fase. 
Pag. 25. 
 

Cabe mencionar alguns pontos da conclusão que o autor da pesquisa chegou 

como forma de demonstrar o cenário vivenciado pela Justiça Militar antes da emissão 

da Súmula 14 do STM, como podemos observar a seguir:  

 
Os dados apresentados permitem concluir que, de fato, o total de crimes 
relacionados a substâncias entorpecentes vem crescendo de modo 
alarmante na JMU, em todas as regiões do país, mas, especialmente, na 
Região Sul. Na verdade, há uma grande concentração de casos no estado 
do Rio Grande do Sul, representando 22% do total de crimes cometidos. 
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Ressalta-se, ainda, que ao relacionar a quantidade de crimes com o efetivo 
de cabos, soldados e marinheiros, há proporcionalmente mais crimes nessa 
Região do que nas demais localidades do país. E os principais envolvidos 
são cabos e soldados com até 21 anos de idade, solteiros e com baixa 
escolaridade, os quais alegam em juízo que o uso da droga foi esporádico 
e/ou que são viciados. De fato, os magistrados identificaram que, na maior 
parte dos crimes, a finalidade do envolvido era de consumir a droga, sendo 
poucos os casos de tráfico. Isso coaduna com a quantidade relativamente 
pequena de droga apreendida. 

 

O maior universo envolvido com entorpecentes são de cabos e soldados de até 

21 anos de idade, solteiros, de baixa escolaridade e usuários, poucos casos de tráfico. 

Ainda corroborando com os precedentes faço menção de outra pesquisa feita pelo 

Procurador de Justiça Militar do Rio de Janeiro Luciano Moreira Gorrilhas, publicada 

na Revista Jus Navigandi (2011), referente aos anos de 2005 a 2010, de acordo com 

a seguir.   

Recente pesquisa feita perante a Procuradoria de Justiça Militar do Rio de 
Janeiro, com o auxílio do Analista de Inteligência, Coronel Diógenes Dantas 
Filho, constatou que, no período compreendido entre os anos de 2005 e 2010, 
ocorreram crimes militares envolvendo drogas, em diversas organizações 
militares (OMs) das Forças Armadas, sediadas na cidade carioca. 
A aludida investigação registrou 174 casos envolvendo drogas – 
maconha e cocaína – em poder de militares da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, sujeitos ativos das condutas descritas no art. 290 do CPM, 
cuja rubrica marginal assinala: tráfico, posse ou uso de entorpecente ou 
substância de efeito similar. 
Embora a busca mencionada tenha centrado seu foco no Estado do Rio de 
Janeiro, constam, no site do Ministério Público Militar, variados dados 
atinentes ao uso e comercialização de drogas por militares federais em outras 
cidades do Brasil. Nesse sentido, afigura-se oportuno trazer à colação os 
seguintes registros: 
- Campo Grande/MS – “Um soldado do Exército foi denunciado pela 
Procuradoria de Justiça Militar por ter utilizado viatura militar para ir a uma 
“boca de fumo” para trocar o som do veículo por papelotes de pasta base de 
cocaína”. 
- Manaus/AM – “Três soldados foram denunciados por tráfico pela 
Procuradoria de Justiça Militar de Manaus, em razão de tentarem embarcar 
para Belém, [com] 16,5 quilos de cocaína, em voo da Força Aérea Brasileira”.  
- Recife/PE – “Um soldado do Exército foi condenado por porte de drogas e 
outro por tráfico, em razão de terem sido flagrados durante revista, ocorrida 
no Destacamento Dom Pedro II, na cidade de Cabrobó”.  
- São Paulo/SP – “Um tenente médico da Aeronáutica foi denunciado pela 
Procuradoria de Justiça Militar de São Paulo, em razão de ter desviado, para 
uso próprio, 18 ampolas de cloridrato de petidina e 5 ampolas de alfentanila”.  
- Juiz de Fora/MG – “Em razão do grande número de crimes militares 
envolvendo drogas de uso proibido na 4a. Circunscrição Judiciária Militar 
(Minas Gerais), a Procuradoria de Justiça Militar editou recomendação aos 
comandos militares, no sentido de criação de programas de prevenção com 
cartilhas abordando os riscos de contato com drogas ilícitas, reforço das 
instruções militares, durante os cursos de formação, com detalhamento das 
consequências penais de tais práticas e intensificação das revistas quando 
do ingresso nas Organizações Militares”. 
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O Autor em sua pesquisa mostrou um cenário preocupante, onde foram 

registrados 174 (cento e setenta e quatro) casos somente no Estado do Rio de 

Janeiro/RJ de militares das três Forças respondendo processo na Justiça Militar 

relacionado a drogas ilícitas e tipificadas no art. 290 do CPM. Ainda traz 5 (cinco) 

casos de outras unidades da federação brasileira de militares envolvidos com 

entorpecentes. 

 

2.3 Analise do artigo 290 do Código Penal Militar 

A tipificação dos crimes previstos no artigo em análise encontra-se no rol dos 

crimes contra a saúde, o qual descrevo por completo a seguir: 

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar  
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que 
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para 
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo 
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, 
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:  
Pena – reclusão, até cinco anos.  
Casos assimilados  
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar 
não sujeito à administração militar:  
I – o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica a outro militar;  
II – o militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no 
estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo;  
III – quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em 
serviço, ou em manobras ou exercício.  
Forma qualificada  
§ 2º Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário:  
Pena – reclusão, de dois a oito anos. (BRASIL, CPM, 1969). 

 

Ao realizarmos a leitura do artigo 290, fica evidenciado que não há 

diferenciação nas diversas modalidades criminosas tipificadas, sendo aplicada a 

mesma penalidade para todas, motivo pelo qual iremos analisar cada um 

minuciosamente. 

Receber (tomar posse de algo), é o indivíduo aceitar e receber voluntariamente 

qualquer quantidade de droga de outro militar ou civil. Exemplo: um militar recebe de 

outro militar um porção de cannabis sativa (maconha). 

Preparar (manipular, arrumar e dosear), essa situação se concretiza no 

momento em que efetuam a manipulação e dosagem dos produtos químicos tóxicos 
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para finalização do entorpecente principal. Exemplo: a manipulação de diversos 

elementos para transformar em cocaína ou ainda no momento da embalagem dos 

produtos. 

Produzir (gerar ou criar algo), o indivíduo possui uma plantação de maconha 

ou produz a pedra de crack. 

Vender (transferir ou negociar a outrem por troca de dinheiro ou bens 

materiais). Exemplo: o militar vende drogas dentro do quartel. 

Fornecer, ainda que gratuitamente (abastecer, prover ou suprir), é ter a 

capacidade de abastecer o mercado do mundo das drogas, o indivíduo possui em 

entoque e fornece aos seus clientes, mesmo que o fornecimento seja de forma gratuita 

o envolvido responderá pelo crime dar mesma maneira. Exemplo: o militar fornece 

drogas a outro militar dentro do quartel. 

Ter em depósito (almoxarifado, paiol, armazém, recipiente, reservatório), é 

possuir entorpecente guardado em depósito. Exemplo: militar guarda entorpecente 

dentro de um deposito ou armário situado em área militar. 

Transportar (levar de um lugar para outro), conduzir entorpecente de um local 

para outro. Exemplo: um militar transporta drogas em uma viatura militar. 

Trazer consigo, ainda que para uso próprio (carregar, levar ou transportar). 

Exemplo: indivíduo que carrega no bolso da bermuda uma porção de entorpecente ou 

leva enrolado ao corpo um quilo de drogas. Ainda que para uso próprio, aqui a conduta 

tanto faz se a droga é para consumo individual ou tráfico. 

Guardar (proteger ou cuidar), o indivíduo que guardar sob sua proteção drogas. 

Exemplo: O indivíduo que o responsável pela segurança do local em que estão 

acondicionadas as drogas. 

Ministrar (aplicar, dar, efetuar), o indivíduo que aplica uma dose de substância 

entorpecente em outra pessoa. 

Entregar de qualquer forma (passar ou confiar), o indivíduo que entrega 

entorpecente a outra pessoa.  

Outro ponto digno de destaque é que as condutas previstas no artigo 290, para 

que sejam caracterizadas como crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente 
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ou substância de efeito similar, necessitam que sejam observados alguns critérios 

importantes, de acordo com a descrição a seguir: 

“...de qualquer forma o consumo substância entorpecente, ou que determine 
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 
(BRASIL, Código Penal Militar, 1969). 
 
 

Percebe-se que são quatro pontos importantes previstos no referido artigo, os 

quais são de suma relevância para a efetivação da conduta criminosa. O primeiro é 

no sentido de existir a materialidade da substância entorpecente, ou que ocasione 

dependência física ou psíquica. O segundo necessariamente precisa que seja 

praticado em lugar sujeito à administração militar. O terceiro que seja praticado o fato 

sem autorização. E por último, que seja efetuado contrariando determinação legal ou 

regulamentar. 

Ainda no artigo 290 em seu § 1º incisos I, II e III, estão previstos os casos 

assimilados, onde consta além dos critérios já mencionados no parágrafo anterior, 

outras particularidades para tipificar o denunciado. 

Verifica-se nos casos assimilares a existência de três condutas para a 

execução do cometimento criminoso, independentemente do local seja ou não sujeito 

a administração militar, que são: 

- A prática envolvendo dois militares. (Militar que fornece entorpecente ou que 

cause dependência física ou psíquica a outro militar), lembrando que não precisa ser 

em local sujeito administração; 

- O militar em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no 

estrangeiro. Esse inciso para melhor compreensão necessita do entendimento dos 

termos “...militar em serviço ou em missão de natureza militar”, o que faço a seguir:  

Militar em serviço: significa que ele foi designado, escalado ou algum militar 

com autoridade determinou verbalmente para que realizasse uma atividade. 

Exemplos: militar foi escalado para o serviço de sentinela da guarda do quartel e/ou 

militar foi escalado para participar de uma Operação Militar. 

Natureza Militar: de acordo com o Decreto nº 9.088, de 6 de julho de 2017, que 

padronizou sobre cargos e funções consideradas de natureza militar, para fins de 

aplicação no inciso I do caput do art. 81 do Estatuto dos Militares, conforme descrição 

a seguir: 
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“...consideram-se de natureza militar, para os militares da ativa, os seguintes 
cargos e funções:  
I - os estabelecidos em caráter permanente ou temporário, no âmbito dos 
Comandos das Forças Singulares com exercício em uma das outras Forças;  
II - os previstos em leis ou decretos, para exercício:  
a) na Presidência da República, na Vice-Presidência da República e em 
outros órgãos do Governo federal; e  
b) junto a organismos internacionais, no País ou no exterior;  
III - os de Comandante, Oficial de Estado-Maior e Instrutor de Polícia Militar;  
IV - os relativos ao pessoal integrante de forças militares destacadas no 
exterior, no quadro da segurança coletiva, a cargo de organizações 
internacionais;  
V - os de instrutor em estabelecimentos de ensino militar ou missões de 
instrução militar no exterior;  
VI - os previstos para militares colocados à disposição dos órgãos da Justiça 
Militar da União e do Ministério Público Militar;  
VII - os previstos para militares do Comando do Exército colocados à 
disposição da Indústria de Material Bélico do Brasil - Imbel, que não poderão 
exceder a seis por cento do quantitativo autorizado para o quadro de pessoal 
da empresa; e  
VIII - os exercidos:  
a) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores; (Redação dada 
pelo Decreto nº 10013, de 2019) 
b) na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública; e (Redação dada pelo Decreto nº 10013, de 2019) 
c) no Gabinete do Ministro de Estado da Defesa e no Gabinete do Secretário-
Geral do Ministério da Defesa. (Incluído pelo Decreto nº 10013, de 2019) 
1º Os militares designados para frequentar cursos de interesse para a 
formação profissional, em estabelecimentos de ensino no País ou no exterior, 
também se consideram no exercício de função militar.  
§ 2º A designação de militares para outros órgãos fora do âmbito dos 
Comandos das Forças Singulares deverá observar as regulamentações 
específicas de cada Força.  
§ 3º Na hipótese prevista no § 1º, a designação será feita em ato do 
Comandante da respectiva Força.  
Art. 2º É vedado o exercício de cargo militar cumulativamente com o exercício 
de qualquer cargo público civil, ressalvada a hipótese prevista na alínea “c” 
do inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição”.  

 

O Estatuto deixa claro que o serviço de natureza militar necessita que o agente 

pertença ao efetivo das Forças Militares.  

- E o inciso III “quem fornece, ministra ou entrega...”, de qualquer forma, 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar 

em serviço, ou em manobras ou exercício. Nesse caso, engloba três situações do 

militar em atividade militar e aqui o civil poderá cometer a pratica delituosa ao fornecer, 

ministrar ou entregar drogas ao militar. 

Por fim, a forma qualificada de praticar a falta delituosa, o agente 

necessariamente precisa ser farmacêutico, médico, dentista ou veterinário. Essa 

categoria de profissional, em princípio estudou e conhece os efeitos nocivos dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10013.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xvic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xvic
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entorpecentes no ser humano, por isso, acredito que o legislador incluiu a penalidade 

maior a esses profissionais.  

 

2.4 Analise da Lei 11.343/2006 

Diante do avanço das drogas no Brasil, o Estado percebendo a ineficácia da 

legislação vigente a época, sentiu a necessidade de atualização da legislação sobre 

as políticas de drogas no País, como é o caso da Lei 11.343/06 que institui o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD, com objetivos de 

regulamentar os procedimentos atinentes as práticas relacionadas aos entorpecentes, 

corrigindo as lacunas existentes e ao mesmo passo alinhando-se aos tratados 

internacionais e ao contexto social. 

No Brasil vigorou por mais de 25 anos a Lei 6.368/1976, a qual versava sobre 

medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso de indevido de substância 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, entretanto, 

naturalmente ela foi perdendo a sua eficácia devido a vários fatores, entre os quais, 

cito, o crescimento populacional, o avanço da criminalidade e suas modificações na 

forma de atuação. Outro ponto da referida norma é que não previa penalidades 

diferenciadas ao usuário do traficante, em que ambos eram tratados como criminosos 

e deveriam ser presos. Diante da ineficácia da respectiva Lei, o Congresso Nacional 

no ano de 2002 aprovou a Lei 10.409/2002, que tratava sobre a prevenção, o 

tratamento, a fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao uso e ao tráfico 

ilícitos de produtos, substâncias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou 

psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde, atualizando-se no cenário atual 

da época e revogando anterior. Entretanto, essa nova Lei vigorou por pouco tempo 

devido a inúmeros questionamentos e brechas contidas na mesma, forçando ao 

Congresso a formulação e aprovação da atual Lei 11.343/06. 

A Lei 11.343/06, revogou as Leis anteriores e veio com a finalidade de instituir 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD; prescrever 

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; estabelecer normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; e define crimes. Nota-se que a nova Lei trouxe 

maior preocupação com figura do usuário de drogas prevendo tratamento diferenciado 

ao mesmo. 



23 

 
Ainda perseguindo a análise da norma, cabe destacar a natureza jurídica dos 

delitos previstos na referida Lei, são crimes considerados de natureza abstrato e 

coletivo, no sentido de que não precisa o indivíduo ser exposto a perigo de dano, ou 

seja, para se configurar a pratica delituosa não necessita de causar lesão física, moral 

e material em alguém. Por exemplo, o cidadão que somente transporta droga de um 

lugar para outro, aparentemente não estaria expondo diretamente alguém a perigo, 

entretanto, ele está colocando a vida de outras pessoas e até mesmo da coletividade 

em risco, no sentido de que a droga por ele transportada será consumida por terceiros, 

ocasionando diversos problemas de ordem social, financeiro e principalmente na 

saúde.  

Na tentativa de proteger o bem mais precioso que o indivíduo possui, nota-se 

que o legislador pensou e deixa transparecer na Lei que o bem jurídico protegido em 

primeiro lugar é a vida humana, por isso, a objetivo jurídico é a saúde pública, que 

visa proteger a vida tanto no lado individual quanto no coletivo. Por exemplo, uma 

pessoa sob efeito de substâncias entorpecentes coloca em risco não só a sua vida 

como para aquelas que estão próximas. Nesse sentido, para coibir práticas delitivas 

e proteger a ofensa à coletividade, a Lei prever em seu texto ações criminosas, entre 

os quais destaco: crime de perigo coletivo, delito que prejudica a saúde individual e 

coletiva, prejudica a saúde pública e sujeito passivo (coletividade). 

 

2.4.1 Pormenorização dos artigos 27, 28, 29 e 33 da Lei 11.343/2006 

O artigo 27 da Lei 11.343/06, traz dois pontos importantes que deve ser 

observadas pelo julgador, o primeiro é que as penas elencadas podem ser aplicadas 

tanto isoladas como conjuntamente, e o segundo é que as penas poderão ser 

substituídas, conforme observamos abaixo: 

Art. 27. As penas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o 
Ministério Público e o defensor. (BRASIL, Lei 11.343 de 23 de agosto de 
2006). 

Silva (2016, p. 41), exemplifica e clareia o texto contido no art. 27, o qual 

entende que as penalidades previstas, poderão ser aplicadas pelo Juiz de modo 

separado ou em conjunto, além de possuir a opção de substituição da pena a qualquer 

tempo, desde que ouvido o MP e a Defesa. Tal substituição será possível desde que 
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se comprove a ineficácia dos objetivos do cumprimento da sanção ou por outros 

motivos justificáveis para alteração no modo de cumprir a pena.  

De posse do entendimento do artigo 27 e na busca de esmiuçar o tema, passo 

ao estudo do artigo 28, conforme detalhamento a seguir: 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:  
I - advertência sobre os efeitos das drogas;  
II - prestação de serviços à comunidade;  
III - medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.  
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 
semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena 
quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou 
psíquica.  
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às 
condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e 
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.  
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.  
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput 
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.  
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas 
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, 
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que 
se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação 
de usuários e dependentes de drogas.  
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere 
o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, 
poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a:  
I - admoestação verbal;  
II - multa.  
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator, 
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, 
para tratamento especializado. (BRASIL, Lei 11.343 de 23 de agosto de 
2006). 

 

A leitura do artigo 28, traz a oportunidade de refletir e interpretar do ponto de 

vista humanitário, pois o legislador ao escrever o texto normativo claramente pensou 

na figura do usuário de drogas como vítima a qual precisa de ajuda, e portanto, deve 

ser tratado de forma diferente do traficante. Aparentemente, dar para seguir uma linha 

de pensamento no sentido de que o usuário já paga uma pena altíssima, ao degradar 

o seu próprio corpo (saúde física e mental), afetando a sua vida social, econômica, 

familiar e podendo chegar ao limite extremo com a retirada da própria vida. 

Nessa linha, cabe ressaltar que nos incisos I, II e III, não há penalidade de 

restrição de liberdade ao usuário, somente advertência, prestação de serviços e 

medida educativa, validando a tese de que o usuário é uma vítima do mundo das 

drogas e necessita de acolhimento distinto ao traficante. Silva (2016, p. 41), entende 
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que o maior diferencial do artigo 28 em comparação aos demais delitos previstos na 

legislação penal é que não existe a possibilidade de pena privativa de liberdade. 

Cabe destacar a existência de questionamentos de doutrinadores e estudiosos 

sobre o assunto, no sentido de que as penalidades possíveis previstas na legislação 

aplicáveis aos usuários vem de encontro ao direito penal, no quesito de que não 

deveria haver punição ao usuário de drogas, pois ele já se pune ao fazer uso de 

entorpecentes, vindo a prejudicar a si mesmo (autolesão).  

Diante dessa linha de defesa, eu comungo com o entendimento de Silva (2016, 

p. 47 e 48) o qual traz um questionamento sobre a impossibilidade de punição ao 

usuário devido a autolesão e invasão da vida intima do usuário. O mesmo defende 

que não se trata de punição de autolesão, e sim, o perigo que as drogas produz para 

a vida em coletividade e não se trata de violação da intimidade do usuário, é sim de 

algo maior, como a “saúde e a segurança da coletividade”. Tal linha de pensamento 

encontra-se na descrição a seguir: 

A questão fulcral é se alguém pode ser punido por portar ou possuir drogas, 
para seu consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar. Isso porque estaria causando lesão a si 
mesmo, e o direito penal não pune a autolesão, além de ter invadida a sua 
intimidade e vida privada. 
A delimitação do tema já começa de forma equivocada, pois o crime previsto 
no artigo 28 da Lei de Drogas tem como objetividade jurídica a saúde pública 
(principal), e a vida, a saúde e a tranquilidade das pessoas individualmente 
consideradas (secundário). 
Não está sendo punida a autolesão, mas o perigo que o uso da droga traz 
para toda a coletividade. Também não está sendo violada indevidamente a 
intimidade e a vida privada do usuário de drogas, uma vez que esses direitos 
não são absolutos e podem ceder quando entrarem em conflito com outro 
direito de igual ou superior valia, como a saúde e a segurança da coletividade. 
Se, é certo, que o uso de drogas prejudica a saúde do usuário, o que ninguém 
coloca em dúvida, também é certo que ele não é o único prejudicado.  A 
coletividade como um todo é colocada em risco de dano. (SILVA, 2016, p. 47 
e 48). 

 

Atrelado a esse cenário, vieram diversas discussões e correntes doutrinárias, 

em que ressalto a defesa do autor Damásio de Jesus (2010), o qual elenca três 

correntes sobre a natureza jurídica das penalidades, conforme se vê a seguir: 

1ª) Trata-se de infração sui generis (não pertence ao Direito Penal, mas ao 
“Direito Judicial Sancionador”). O fato de a lei não ter punido a conduta com 
pena privativa de liberdade retirou-lhe por completo o caráter penal. O art. 1º 
da Lei de Introdução do Código Penal (DL n. 3.914/41, art. 1º) define crime 
como a infração penal punida com reclusão ou detenção (acompanhada ou 
não de multa) e contravenção penal, aquela apenada com prisão simples 
(cumulada ou não com multa) ou, ainda, apenada somente com multa; essas 
penas não são cominadas no preceito secundário do art. 28 da Lei. O 
dispositivo, ademais, não se refere às sanções nele contidas como “penas”, 
mas como “medidas” (inciso III, § 1º, § 6º e art. 29), das quais algumas não 
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possuem qualquer caráter aflitivo, apenas educativo (“advertência” e 
“encaminhamento a programas ou cursos educativos”). Além disso, no caso 
de descumprimento, não podem ser convertidas em prisão (art. 28 § 6º) e, 
ainda, podem ser substituídas entre si a qualquer tempo (art. 27 da Lei). A 
entrada em vigor da Lei, portanto, acarretou verdadeira abolitio criminis.  
2ª) O art. 28 contém uma infração penal sui generis. Houve 
“descriminalização formal” (o fato deixou de ser rotulado como “crime”) e 
despenalização (não se admite a aplicação de pena privativa de liberdade). 
Não pode ser considerada, entretanto, “crime” ou “contravenção penal”, tendo 
em vista que o art. 1º da LICP (DL n. 3.914/41) estabelece que crime é o fato 
apenado com reclusão ou detenção e, contravenção, aquele punido com 
prisão simples ou multa. Não há que se falar, contudo, em abolitio criminis, 
porquanto a conduta ainda pertence ao Direito Penal. 
3ª) Cuida-se de crime (nossa posição), do ponto de vista formal e material. 
De registrar-se que, sob o aspecto formal, a definição contida no art. 1º da 
LICP encontra-se defasada. Desse modo, não cabe falar em ilícito sui generis 
invocando o vetusto dispositivo legal. Afirmar que as leis penais do século 
XXI devem amoldar-se ao conceito da Lei de Introdução ao Código Penal 
significa conferir a ela caráter normativo superior, algo do qual ela é 
desprovida. (Damásio de Jesus, 2010, p. 53). 

 

Em suma percebe-se que o legislador pensou as drogas como sendo um mal 

que prejudica o ser humano tanto de maneira individual como coletiva, entretanto, 

deve haver tratamento distintos entre o usuário daquele que é traficante. Por isso, da 

existência de teses da autolesão e correntes que conduzem para a descriminalização 

da pena, devido à Lei de Introdução do Código Penal (DL n. 3.914/41, art. 1º) não 

tipificar como infração penal as sanções previstas no art. 28 da Lei 11.343/2006.  

O inciso I, trata-se de uma reprimenda verbal, onde o agente responsável pela 

punição, advertirá e/ou aconselhará o usuário de drogas sobre os efeitos nocivos que 

as drogas produzem ao ser humano. Tal medida visa o despertamento do usuário 

para a saída da vida de vício e que possa retornar a sua convivência em sociedade 

de forma saudável e usufruindo dos benefícios de uma vida sem entorpecentes. Para 

Silva (2016, p. 55), a advertência é efetuada pelo magistrado ao usuário com objetivo 

de alertá-lo e convencê-lo sobre os malefícios ocasionados pelas drogas, entretanto, 

na prática o envolvido comparece ao cartório e assina um termo que contém os efeitos 

negativos das drogas e um alerta sobre as consequências da reincidência da prática 

de uso de entorpecentes. Tal procedimento é infrutífero por que não surte benefício 

ao autor ou a sociedade. 

A segunda medida constante no inciso II, é a prestação de serviços à 

comunidade, como por exemplo, em uma clínica de recuperação de usuários. 

Importante ressaltar, que o serviço prestado deverá ser em consonância com §5º do 

art. 28, em que o respectivo serviço deverá ser prestado em programas comunitários, 
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entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, 

públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da 

prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

Outro ponto de destaque, é que o tempo máximo de permanência dessa 

medida é de cinco meses, e no caso de reincidência será de no máximo dez meses, 

conforme preconiza o § 3º e § 4º do art. 28. 

A terceira medida prevista no inciso III, é relativa ao comparecimento à 

programa ou curso educativo. Essa ação direciona o usuário a participar de palestras, 

atividades educativas e programas voltados para a conscientização com objetivos de 

torná-lo saudável novamente. Aqui da mesma maneira do inciso II o tempo máximo 

dessas medidas são de cinco meses ou no caso de reincidência dez meses. 

As três penalidades direcionadas ao usuário previstas no artigo 28, o legislador 

incluiu ainda no § 1º a figura de quem “semeia, cultiva ou colhe plantas tóxicas ilícitas”. 

Portanto, quem para consumo pessoal seja flagrado semeando, cultivando ou 

colhendo pequena quantidade de droga será submetido as mesmas penalidades 

destinadas ao viciado. Entretanto, o legislador para facilitar ao agente policial e aos 

magistrados fez constar no § 2º do art. 28, alguns parâmetros para que seja 

enquadrado como sendo para consumo pessoal, sendo eles, os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e equidade, as condições do usuário, como 

quantidade substância apreendida, situação econômica, social e de saúde do 

envolvido, se é reincidente, entre outras julgáveis cabíveis pelo magistrado.  

Ainda no artigo 28 § 6º, existe a previsão de caso o usuário não venha a cumprir 

as três medidas já elencadas anteriormente, o magistrado poderá submetê-lo 

sucessivamente a admoestação verbal ou multa. Por último, o art. 28 § 7º prever que 

o infrator possui a sua disposição a opção de tratamento especializado para que venha 

sair do mundo do vício. 

Outro ponto digno de destaque, é que o simples ato de usar drogas não 

configura pratica delituosa, pois não está tipificado no artigo analisado, sendo dessa 

maneira um fato atípico. Afirmação que consta no livro de Silva (2016, p. 52) o qual 

possui o seguinte entendimento “A mera conduta de fazer uso da droga, sem que 

tenha sido demonstrado que o infrator anteriormente a adquiriu, guardou, teve em 

depósito, transportou ou trouxe consigo ilegalmente, é fato atípico”. Portanto, não 

prosperará e/ou justificará a prisão de um usuário somente por ser flagrado no 
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momento que estava usando drogas e não for encontrado quantidade alguma de 

entorpecente para que seja materializado o crime.  

Em relação ao art. 29 o mesmo poderá ser usado concomitantemente com o 

inciso II, § 6º do art. 28, no caso do autor descumprir as medidas educativas já 

imputadas, o juiz poderá fixar como penalidade “multa”, entretanto, deve ser 

observado a capacidade econômica do réu, e os valores arrecadados serão 

depositados na conta do Fundo Nacional Antidrogas, conforme especificado abaixo: 

Art. 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso II do § 6º 
do art. 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de 
dias-multa, em quantidade nunca inferior a 40 (quarenta) nem superior a 100 
(cem), atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do 
agente, o valor de um trinta avos até 3 (três) vezes o valor do maior salário 
mínimo.  
Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se 
refere o § 6º do art. 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional 
Antidrogas.  
 
 

Finalizado os artigos direcionados ao usuário de drogas, passo ao detalhamento 

do artigo 33 referente ao tráfico de drogas.  

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar:  
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.  
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:  
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado 
à preparação de drogas;  
II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em 
matéria-prima para a preparação de drogas;  
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, 
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se 
utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.  
IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico 
destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando 
presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal 
preexistente.       (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
§ 2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:         (Vide 
ADI nº 4.274)  
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 
(trezentos) dias-multa.  
§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu 
relacionamento, para juntos a consumirem:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art10
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4274&processo=4274
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4274&processo=4274
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas 
previstas no art. 28.  
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão 
ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas 
restritivas de direitos , desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa. (BRASIL, Lei nº 11.343/06) 

 

Ao realizarmos a leitura do artigo acima, é notório que o legislador procurou 

incluir os mais diversos modus operandi possíveis para os crimes envolvendo drogas, 

com exceção ao usuário.  

O artigo 28 possui somente cinco condutas (verbos) “adquirir, guardar, tiver em 

depósito, transportar ou trouxer consigo” os quais estão voltados para o consumo 

pessoal (usuário), diferentemente do art. 33 que engloba dezoito condutas (verbos) 

que são: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer”. Percebe-se que o artigo 33 

não só direciona ao tráfico de drogas, mas a outras práticas delituosas que não seja 

para uso pessoal, como é o caso por exemplo de ministrar, prescrever e guardar. 

Para melhor compreensão dos verbos, penso que seja importante entender as 

significações de cada um, assim como fiz no artigo 290, conforme a seguir: 

Importar: é adquirir o produto em outro país e inserir no Brasil por qualquer 

meio. 

Exportar: é o inverso da importação, aqui o indivíduo retira drogas para fora do 

território nacional. 

Remeter: é enviar drogas de um ponto para outro ambiente, seja ele por meio 

de uma pessoa ou via empresa que presta serviço de transporte. Ex.: remeter a droga 

via correios, empresa de ônibus ou aérea. 

Preparar: significa unir, manipular, arrumar ou dosear drogas. Ex.: a 

manipulação de diversos elementos para transformar em cocaína ou ainda no 

momento da embalagem dos produtos. 

Produzir: gerar ou criar drogas. Ex.: o indivíduo possui uma plantação de 

maconha ou produz a pedra de crack. 

Fabricar: significa manufaturar, ou seja, produzir por meio industrias. Ex.: LSD 

e Ecstasy 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
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Adquirir: obter drogas por meio gratuito ou oneroso.  

Vender: é transferir ou negociar drogas a outrem por troca de dinheiro ou bens 

materiais.  

Expor à venda: colocar à mostra ou disposição para quem quiser comprar. 

Oferecer: fazer propaganda do produto. 

Ter em depósito: é acondicionar e/ou guardar o produto em almoxarifado, paiol, 

armazém, recipiente ou reservatório.  

Transportar: levar de um lugar para outro. Ex.: conduzir entorpecente de um 

local para outro.  

Trazer consigo: carregar, levar ou transportar junto ao corpo ou por outro meio. 

O importante é estar consigo. Ex.: indivíduo que porta drogas em uma mala. 

Guardar: relaciona-se a proteger ou cuidar. Ex.: indivíduo que guarda sob sua 

proteção drogas.  

Prescrever: significa a receitar drogas. Ex.: medico que receita maconha. 

Ministrar: sentido de aplicar, dar ou efetuar drogas por qualquer meio. Ex.: 

quem aplica uma dose de substância entorpecente em outra pessoa. 

Entregar a consumo: tem sentido de passar ou confiar drogas. Ex.: quem 

entrega entorpecente a outra pessoa. 

Fornecer ainda que gratuitamente: tem sentido de abastecer, prover ou suprir, 

é ter a capacidade de abastecer o mercado do mundo das drogas. Ex.: quem possui 

em estoque e fornece aos seus clientes. 

Todas as condutas acima exemplificadas, o legislador colocou a previsão de 

penalidades de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Aqui diferente do usuário existe a 

restrição de liberdade.  

Continuando no mesmo artigo 33, veremos as especificidades do parágrafo 

primeiro, onde vem complementar com outras condutas delituosas relacionados as 

drogas, a seguir elencadas:   

No inciso I consta a previsão relacionada aos infratores que forem encontrados 

sem autorização ou em desacordo com a legislação, com matéria-prima, insumo ou 

produto químico destinado à preparação de drogas. 

O inciso II destina-se a quem semeia, cultiva ou colhe plantas que constituam 

em matéria-prima para preparação de drogas. 
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Inciso III envolve os casos de quem possui alguma propriedade, seja ela na 

forma de posse, administração, guarda ou vigilância, e seja usada para o tráfico ilícitos 

de drogas. 

Inciso IV trata-se da venda ou entrega de drogas ou matéria-prima, insumo ou 

produto químico destinado à preparação de drogas a agente policial disfarçado. 

O § 2º destina-se ao indivíduo que incentivar alguém ao uso indevido de drogas. 

O § 3º destina-se ao casal que oferecer droga ao seu parceiro para consumo. 

Por fim, o § 4º trata da redução de pena, em que prever em caso de ser réu 

primário, possuir bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa ou integre 

organização criminosa, poderá ter sua penalidade reduzida. 

Após a exploração da legislação militar e comum, como forma de facilitar a 

visualização das divergências nos verbos, segue o quadro abaixo: 

Artigo 290 do CPM Artigo 28 da Lei 11.343/06 Artigo 33 da Lei 11.343/06 

Receber Adquirir Importar 
Preparar Guardar Exportar 
Produzir Tiver em depósito Remeter 
Vender Transportar Preparar 

Fornecer (ainda que 
gratuitamente) 

Trouxer consigo Produzir 

Ter em depósito - Fabricar 
Transportar - Adquirir 

Trazer consigo (ainda que 
para uso próprio) 

- Vender 

Guardar - Expor à venda 
Ministrar - Oferecer 
Entregar - Ter em depósito 

- - Transportar 
- - Trazer consigo 
- - Guardar 
- - Prescrever 
- - Ministrar 
- - Entregar a consumo 
- - Fornecer (ainda que 

gratuitamente) 

 

Obs: quantidade de verbos em cada artigo. 

- art. 290: onze                   - art. 28: cinco                        art. 33: dezoito                  

Nota-se que existem divergências em ambas legislações tanto nos quesitos 

das penalidades quanto na quantidade de atos delituosos em que o indivíduo poderá 

incorrer.   
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3 ANÁLISE DE JULGADOS E DO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STF E STM 

 

Após a vigência da Lei nº 11.343/06, surgiram várias discussões e diferentes 

entendimentos jurídicos sobre a validade do artigo 290 em comparação ao tipificado 

na lei de drogas principalmente no que tange o artigo 28 que versa sobre usuário de 

entorpecentes e sobre a dosimetria das penalidades de ambas normas. Nesse cenário 

divergente, apareceram diversas teses de defesa no sentido de que o art. 290 fere 

tratados internacionais como 1Viena e 2Nova York, e ainda relacionadas a 

despenalização e inconstitucionalidade do artigo 290, o qual cito exemplos a seguir. 

O STF em julgamento de HC 153.599 SP, tendo como relator o Ministro Roberto 

Barroso, o qual negou provimento ao pedido ao qual a defesa usou como sustentação 

as teses elencadas no parágrafo anterior: 

EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 
DO CPM. LAUDO SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.  
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, 
impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal Militar, de relatoria 
do Ministro Álvaro Luiz Pinto, assim ementado: 
“APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL 
PREVISTO NO ART. 290, ‘CAPUT’, DO CPM. RÉU CONFESSO. AUTORIA 
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE DE SUBSTÂNCIA 
PSICOTRÓPICA EM AMBIENTE MILITAR (MACONHA). INVOCAÇÃO DAS 
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI Nº 11.343/06. 
IMPOSSIBILIDADE. LAUDO SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO. 
LEGALIDADE. O Réu confessou em Juízo a prática do delito, sob a égide do 
Contraditório e da Ampla Defesa. A autoria e a materialidade restaram 
devidamente comprovadas nos autos.  
Quanto à invocação das Convenções de Nova Iorque e de Viena, as 
jurisprudências do Excelso Pretório e desta Corte são pacificas no sentido de 
afirmar que, apesar de recepcionadas em nosso ordenamento jurídico, tais 
dispositivos legais não possuem status constitucional. Prevalência do 
Princípio da Especialidade da Norma Penal Militar. 
Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância no âmbito das Forças 
Armadas, uma vez que, como já foi decidido pelo STM em inúmeros 
julgados, a presença de entorpecentes no âmbito da caserna constitui crime 
de grande ofensividade. Afronta aos princípios basilares da hierarquia e da 
disciplina. A Lei nº 11.343/06 não revogou nem derrogou o art. 290 do 
CPM, sendo respeitada a legislação especial que regula a conduta em locais 
sujeitos à Administração Militar. Jurisprudência firme no sentido de 
prevalência da aplicação da Lex specialis. É dominante o entendimento desta 
Justiça Castrense no sentido de não haver qualquer ilegalidade em laudo 
toxicológico subscrito por apenas um perito que tenha, inclusive, atuado tanto 

                                            
1 Tratado da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas, assinado em Viena-Áustria, no ano de 1988, que regula acordo 
internacional de cooperação entre os Estados visando aos diversos aspectos relacionados ao Tráfico. 

2 Tratado da Convenção das Nações Unidas sobre Entorpecentes, assinada em Nova York, no 
ano de 1961, a qual regula vários procedimentos relacionados a Entorpecentes. 
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no laudo preliminar como no laudo definitivo. Apelo não provido. Decisão por 
unanimidade”. 

 

Os julgados do STM estão alinhados com entendimento do STF, como veremos 

na pormenorização dos julgados a seguir: 

STM – EMBARGOS nº 2007.01.050436-6/AM 
RELATOR: Min. Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES 
REVISOR E RELATOR P/ O ACORDÃO: Min. Ten Brig Ar FLÁVIO DE 
OLIVEIRA LENCASTRE.   
EMBARGOS INFRIGENTES DO JULGADO. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. 
POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE “MACONHA” EM LUGAR 
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. LEI Nº 10.259/2001. 
INAPLICABILIDADE À JUSTIÇA CASTRENSE. LEI Nº 11.343/2006. 
REVOGAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. PEQUENA 
QUANTIDADE DE TÓXICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA 
BAGATELA. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO. 
1. (...) 
2. LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA REVOGAÇÃO DO ARTIGO 290 DO 
CÓDIGO PENAL MILITAR. Conforme prescreve o artigo 2º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, opera-se a revogação de uma lei anterior por 
outra superveniente quando a nova lei expressamente assim o declare ou 
quando for incompatível com a lei anterior e/ou quando regular integralmente 
a mesma matéria. No caso concreto, nenhuma dessas situações se verifica. 
Ao contrário, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, não revogou 
expressamente o artigo 290 do CPM. Quisesse o legislador revogar qualquer 
dispositivo do Código Penal Militar, poderia tê-lo feito no artigo 75 da referida 
norma quando determinou a revogação de outras leis. De igual modo, a “Nova 
Lei de Tóxicos” não é incompatível com a matéria disciplinada no precitado 
artigo 290 da Lei Substantiva Castrense, pois a primeira é norma geral e a 
segunda, norma especial. Assim, se o objetivo principal da Lei nº 11.343/2006 
é prescrever MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS 
no âmbito civil, recomendando tratamento terapêutico ao respectivo usuário, 
o Código Penal Militar, em seu dispositivo especifico, preocupou-se com o 
tráfico, posse e uso de entorpecente ou de substância de efeito similar EM 
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, definindo essa hipótese 
como infração penal e estabelecendo uma pena “In Abstracto” a ser aplicada 
ao sujeito ativo de tal delito.   
3. (...) 
4. (...) 
Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, 
no mérito, por maioria, rejeitados os Embargos. 
Superior Tribunal Militar, 6 de setembro de 2007. 

 
 

Percebe-se que a defesa alegou a revogação do art. 290 do CPM com advento 

da Lei nº 11.343/06. Entretanto, a Corte rejeitou o pedido com base na Lei de 

Introdução ao Código Civil no sentido de que a Lei em questão não trouxe em seu 

texto expresso a revogação do art. 290 do CPM e ainda que a Lei é uma norma geral 

e o CPM é norma especial.   



34 

 
Em outro recurso a tese defensiva apela para a revogação do art. 290 e sua 

inconstitucionalidade, o qual contraria as convenções de Nova York e Viena, 

entretanto, não prosperou a Apelação, conforme observamos a seguir: 

STM. APELAÇÃO Nº 000141-41.2010.7.11.0011/DF. RELATOR: Min. Ten 
Brig Ar JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. REVISOR: Min. Dr. JOSÉ COÊLHO 
FERREIRA. EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR 
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. 
CONSTATAÇÃO DO ALCALÓIDE COCAÍNA. CONVENÇÃO DE VIENA. 
CONVENÇÃO DE NOVA YORK. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 
11.343/06. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA 
UNIÃO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA. Autoria delitiva é inferida da própria 
situação de flagrância em que se deu a apreensão de cocaína no interior do 
quartel e a materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, 
de substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, o 
que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções de Nova York e 
Viena não podem ser invocadas para confrontar a constitucionalidade 
com o art. 290 do Código Penal Militar, no tocante ao porte de drogas na 
caserna, em respeito ao princípio da especialidade da norma penal 
militar. Quanto à norma regente da matéria, tem-se que a Lei nº 11.343/06 
não revogou expressamente o art. 290 da Lei Substantiva Penal Militar. 
Quisesse o legislador alterar qualquer regra do mencionado Código, o 
teria feito no art. 75 da nova Lei de Drogas, quando determinou a 
revogação de outras leis. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO 
UNÂNIME. Brasília-DF, 15 de setembro de 2011.           
O voto e decisão do Relator Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA e Revisor 
Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES, ambos do 
STM, na Ação de Apelação Nº 90-30.2010.7.11.0011/DF, reforça a tese de 
que o art. 290 do CPM não é inconstitucional e muito menos foi 
revogado, conforme percebemos na decisão transcrita em parte a 
seguir. 
(...) 4. Primeiramente, entende a Defesa que o artigo 290 do Código Penal 
Militar é incompatível com a convenção Única sobre entorpecentes, assinada 
em Nova York, em 30/3/1961, ratificada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo 
nº 05/1964, e com a Convenção de Viena (1988), as quais culminaram com 
a edição da Lei nº 11.343/06, “pois mantém a penalização do uso e do porte 
de drogas ilícitas para consumo próprio”. (fl. 164).  
(...) 
6. É verdade que a Lei nº 11.343/2006 trouxe inovações importantes 
sobre figuras típicas do usuário e do traficante de drogas, que não se 
aplicam à Justiça Militar, em razão das particularidades da vida na 
caserna, da própria natureza da atividade militar e sua finalidade 
constitucional.  
(...) 
9. Dessa forma, reproduzindo as palavras do ilustre Subprocurador-Geral, em 
seu parecer de fls. 192/195, “A tese da inconstitucionalidade do tipo do 
artigo 290 do CPM não tem nenhuma procedência. A tipificação resulta de 
uma opção política do legislador, que não ofende nesse caso qualquer 
interesse individual garantindo constitucionalmente, mas antes tutela o 
interesse coletivo da não difusão do consumo de entorpecente, ainda mais 
em sede de serviço militar, cujos os integrantes portam armas de grande 
porte ofensivo e devem estar permanentemente alerta. A discussão pode até 
ter alguma relevância perante o direito comum, mas nunca perante o direito 
militar.”  
10. Vale dizer que a Lei nº 11.343/2006 é incompatível com a matéria 
disciplinada no artigo 290 do Código Penal Militar, cujo bem jurídico penal-
militar tutelado não se restringe à saúde do próprio militar flagrado com 
determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim à tutela da 
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regularidade das instituições militares, prevalecendo o critério da 
especialidade.  
11. Assim, é escorreito afirmar que, por se tratar de disposição legal anterior 
à Constituição vigente, o referido dispositivo foi recepcionado pela Ordem 
Jurídica vigente, gozando de plena eficácia, segundo a firme jurisprudência 
do Eg. Supremo Tribunal Federal, bastando transcrever, como exemplo, a 
Ementa do Julgado já referido anteriormente, in litteris:  
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL 
PENAL.CRIME DE PORTE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO 
PRÓPRIO PREVISTO NA LEI N. 11.343/06: LEI MAIS BENÉFICA: NÃO-
APLICAÇÃO EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O 
art. 290 do Código Penal Militar não sofreu alteração pela superveniência da 
Lei n. 11.343/06, por não ser o critério adotado, na espécie, o da 
retroatividade da lei penal mais benéfica, mas, sim, o da especialidade. O 
fundamento constitucional do crime militar é o art. 124, parágrafo único, da 
Constituição da República: tratamento diferenciado do crime de posse de 
entorpecente, definido no art. 290 do Código Penal Militar. 2. Jurisprudência 
predominante do Supremo Tribunal Federal reverencia a especialidade 
da legislação penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à 
legislação penal comum do crime militar devidamente caracterizado. 
Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (Supremo Tribunal Federal. 
Habeas Corpus nº 92462/RS. Relatora: Ministra Carmem Lúcia. Primeira 
Turma. Decisão publicada em 09/11/2007). 
12. Portanto, a disposição contida no art. 290 do CPM não apresenta 
inconstitucionalidade material por fixar pena idêntica para usuário e traficante, 
até porque, acerca da plena eficácia do mencionado artigo, como foi 
demonstrado, já se manifestou a Corte responsável pela uniformização das 
normas constitucionais. 
(...) 
20. Ante o critério da especialidade, cumpre, igualmente, rejeitar a aplicação 
do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando-se qualquer ofensa aos 
princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana no sentido 
de que o artigo 290 do Código Penal Militar não fizera qualquer distinção entre 
traficante e usuário.  
(...) 
22. No âmbito da Justiça Castrense, a questão é pacificada no sentido da 
aplicação do artigo 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade do 
princípio da insignificância penal, consoante se verifica de reiterados julgados 
deste Egrégio Superior Tribunal Militar (...) 
(...) 
25. Portanto, diante de tais considerações, torna-se forçoso admitir que 
não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 290 do Código 
Penal Militar, “por força da incorporação das Convenções 
Internacionais de Nova York (1961) e Viena (1988) ao ordenamento 
jurídico interno do Brasil”, tal como alega a Defesa, dada a sua natureza 
especifica, ao tutelar valores relacionados à saúde, à hierarquia e 
disciplina nas Unidades Militares, como forma de preservar a 
regularidade e a segurança das atividades desenvolvidas pelas Forças 
Armadas, sendo a Lei nº 11.343/2006 incompatível com as 
peculiaridades inerentes à caserna. 
26. A nova lei de Drogas e a Legislação Penal Militar possuem 
finalidades distintas: aquela, nos termos do seu artigo 1º, visa a prevenir 
o uso indevido de drogas e promover a reinserção social de usuários e 
dependentes de drogas; em contrapartida, a tutela penal militar visa, 
primordialmente, a proteção das Instituições Militares e a preservação 
da hierarquia e da disciplina, de modo a garantir o fiel cumprimento das 
suas missões constitucionais. 



36 

 
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo 
defensivo, mantendo, em consequência, a Sentença “a quo” por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 

 

Ao analisar o voto acima, fica claro que que o entendimento é que o art. 290 

não fere Convenções Internacionais e muito menos a Constituição Federal; a Lei nº 

11.343/06 não se aplica aos militares por se tratar de uma categoria especial e a 

finalidade de ambas as normas são diferentes. 

Outro ponto importante é o entendimento do STM no que tange a substituição 

da pena privativa de liberdade por restrição de direitos nos casos tipificados no artigo 

290 do CPM, em que o consenso majoritário é no sentido de que não é possível a 

substituição da pena de prisão por restrição de direitos, como podemos confirmar no 

julgado a seguir: 

Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Revisor: MARCO 
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 18/06/2019. Data de 
Publicação: 
01/07/2019. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 
ARGUMENTOS DEFENSIVOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI 
11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO 
CASTRENSE. RECURSO DESPROVIDO. I - A Sentença não merece reparo, 
porquanto evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, bem como o 
elemento subjetivo do tipo. Além disso, inexiste qualquer excludente de 
ilicitude ou culpabilidade a subsidiar um decreto absolutório. II - Não há que 
se falar em crime impossível diante da alegada "ineficácia do meio 
empregado". A pequena quantidade de substância entorpecente apreendida 
e submetida a exame é relevante no meio castrense e o seu uso durante o 
serviço militar pode causar danos à incolumidade pública. III - Os crimes de 
perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a um bem jurídico ou a 
colocação deste bem em risco real ou concreto. O legislador leva em conta a 
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o 
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de 
condutas capazes de atingir esse bem: é o caso do art. 290 do CPM. IV - É 
afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos 
despenalizadores da legislação comum, em razão do Princípio da 
Especialidade, que impõe a incidência da norma penal castrense e não da 
Lei de Drogas, mesmo diante da inovação trazida pela Lei 13.491, de 
13.10.2017. V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ 
do Código Penal. VI - Recurso conhecido e desprovido.  

  
 

Percebe-se que não cabe no âmbito da Justiça Militar a substituição de pena. 

Após análise dos julgados do Plenário do STF e STM, verifica-se que o artigo 290 do 

CPM continua valido e em pleno uso, portanto, não há irregularidade ou incoerência 

no referido artigo, mesmo em casos em que a quantidade de substância entorpecente 

seja mínima. 
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O quadro vigente no período anterior a Súmula 14 era bastante controverso e 

cumulativamente com crescimento das demandas judiciais na Justiça Militar forçou a 

elaboração da respectiva norma com objetivo de nortear o entendimento daquela 

Corte e ao mesmo passo tornando-se visível a todos. 

 

3.1 Súmula 14 do STM 

O Superior Tribunal Militar no ano de 2014 diante da discordância na 

compreensão de ambas legislações, chegou ao entendimento majoritário sobre os 

crimes de drogas previstos no CPM e na Lei nº 11.343/06, no sentido de que não se 

aplica aos militares o previsto na referida Lei, ocasião em que emitiu a Súmula Nº 14, 

publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nº 149, de 09 de setembro de 2014, de 

acordo com o descrito abaixo: 

SÚMULA Nº 14 - (DJe N° 149, de 02.09.14) "Tendo em vista a 
especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, 
não se aplica à Justiça Militar da União".  (BRASIL. STM) 
 

 

O STM ao sumular o tema tornou-se claro que não será aplicado aos militares 

a Lei nº 11.343/06, devido a especialidade da legislação militar.  

Importante ressaltar, que para a normatização da Súmula 14 alguns fatores 

contribuíram para sua elaboração, entre os quais, a hierarquia e disciplina dentro das 

Forças Armadas não pode ser afetada, até por que são os dois pilares basilares de 

sustentação, as quais não pode ser afetada pelas drogas e o outro é que a categoria 

de militares realizam treinamentos militares de alto risco; atuam com produtos 

controlados (armas, munições e explosivos) lesivos a vida; estão em permanente 

prontidão para atuarem em diversos ambientes hostis, como guerra, conflito 

envolvendo a soberania nacional, desordem social, apoio humanitário, catástrofes 

naturais ou ocasionada pelo homem; defesa da pátria, entre outros. Diante desse 

cenário, os militares estão naturalmente sujeitos ao envolvimento em crimes, que em 

sua maioria envolve a vida humana, o qual os efeitos nocivos das substâncias 

entorpecentes pode comprometer a segurança e potencializar condutas ilícitas.  

Fica claro que é uma categoria especial em comparação a outras profissões, a 

qual sua principal missão é a defesa da pátria com sacrifício da própria vida, além de 

que visa preservar a segurança dos recursos humanos e material, tornando 

inadequado o envolvimento de militares em crimes de drogas.  
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4 ALGUNS ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS 

 

NUCCI (2019 p.303), demonstra que em se tratando de crimes relacionados a 

entorpecentes tipificados no Código Penal Militar, não há nenhuma ilegalidade, 

inconstitucionalidade ou desacordo com a lei de drogas, ressalta, ainda, que não há 

em que se falar na aplicação do princípio da insignificância aos militares encontrados 

com pequenas porções de drogas. O autor cita algumas súmulas e julgados para 

firmar sua tese, como, a súmula 14 do STM tendo em vista a especialidade da 

legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União. 

Recurso de Apelação o qual foi negado, tendo como base que o art. 290 do CPM está 

em perfeita consonância com o texto constitucional de 1988, considerando-se que a 

posse de substância entorpecente por militar em lugar sujeito à administração militar, 

como ocorreu no presente caso, afronta a hierarquia e disciplina inerentes às 

instituições militares. (HC 115914, 1ª T., rel. Marco Aurélio, 24.10.2017, v.u.); A 

jurisprudência da corte é igualmente firme no sentido de que a posse, por militar, de 

substância entorpecente, independentemente da qualidade e do tipo, em lugar sujeito 

à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a 

aplicação do princípio da insignificância.  

NUCCI (2019 p.304), defende que o Princípio da especialidade em confronto 

com a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código 

Penal Militar, em face do critério da especialidade. A distinção entre tráfico de drogas 

(art. 33, Lei 11.343/2006) e posse para uso (art. 28, Lei 11.343/2006) não é aplicável 

ao cenário militar, sem qualquer infringência ao princípio da igualdade perante a lei, 

tendo em vista a diversidade de situações. 

GUEDES (2012), faz uma análise comparativa sobre o art. 290 do CPM com 

as convenções internacionais de Nova York e Viena, e a aplicabilidade da Lei 

11.343/06, o qual entende que o legislação castrense particularmente o artigo 

mencionado encontra-se revogado por contrariar os acordos internacionais, sendo tal 

tipo penal não mais corresponde à Política Criminal vigente no País. Além disso, a 

muito se encontra revogado tacitamente tanto por força da incorporação das 

Convenções Internacionais sobre Entorpecentes de Nova York (1961) e Viena (1971 

e 1988) ao ordenamento jurídico interno quanto, posteriormente, pela promulgação 
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Leis 6.368/1976 e 11.343/2006”. GUEDES, conclui a sua pesquisa ressaltando que 

não há diferenciação entre o traficante e o usuário na legislação militar. 

SILVA (2018), na contra mão do entendimento majoritário do STF e STM, 

defende e ressalta em seu artigo que o Código Penal Militar precisa ser atualizado 

para acompanhar a evolução da sociedade, como podemos ver a seguir: 

O CPM (Código Penal Militar) apresenta uma pena ínfima em comparação do 
art. 290 do seu texto face ao art. 33 da lei 11.343/06. O artigo 290 do CPM 
necessita de reformulação para que se possa adequar à conjuntura atual. E 
esse mesmo artigo, não faz a devida distinção entre a figura do usuário frente 
à do traficante, tratando condutas de gravidades diferentes com penas iguais. 
Configurando-se, assim, uma visão ultrapassada de Política Criminal e uma 
violação do Princípio da Proporcionalidade das Penas. Vale ressaltar que O 
CPM foi criado num período em que o tráfico no país era principiante, sem a 
dimensão e o alcance dos dias de hoje, em que, por vezes, quando não 
tangenciam, ingressam na órbita da vida da caserna. E essa possibilidade de 
não apenar um traficante, seja militar, seja comum, com as mais severas 
penas plausíveis, é uma ideia que instala medo e pânico na sociedade como 
um todo. Pior fica, se o traficante estiver revestido de policial militar, alguém 
que detém, por dever, servir e proteger. A possibilidade de existir uma pena 
menor para um traficante “policial” em comparação ao traficante “comum” é 
um defeito gravíssimo no CPM, pois imaginemos a abertura que essa 
possibilidade concede ao tráfico. Tráfico esse que destrói famílias, agrega 
crianças inocentes e instala pavor na sociedade. Essa lide só irá dar-se por 
finda, quando a Justiça Militar posicionar-se ou quando o legislativo decidir 
modernizar as leis que abarcam a seara Militar. Pois, muito se discute em 
Direito Penal Comum e não nos lembramos do Penal e Processual Penal 
militar que é, em tese, o principal, pois tem o objetivo de julgar os protetores 
da ordem pública que são os militares. Mediante o explícito, é necessária uma 
discussão em torno do artigo 290 do CPM entre os três poderes e 
seguimentos sociais, propondo alteração de sua redação ou até mesmo a 
sua revogação, pois caso o artigo 290 seja revogado, será aplicada aos 

militares a lei 11343/06. 
 

MASSON (2020 p.48), traz uma abordagem interessante ao relacionar o 

princípio da proporcionalidade aos crimes de drogas, entendendo que as penalidades 

estipuladas aos apenados deve seguir a proporcionalidade ou razoabilidade, 

pensando na opção mais benéfica para a sociedade e ao réu, isto é, a pena deve 

acarretar ao indivíduo algum encargo ou obrigação eficaz, ocasionando a 

ressocialização do condenado e ao mesmo tempo cumpra seu papel de proteção a 

sociedade. Ainda defende, que a proporcionalidade funciona como forte barreira 

impositiva de limites ao legislador.  

Outro ponto que o autor descreve é que a proporcionalidade possui três 

destinos, sendo o primeiro relacionado a proporcionalidade abstrata (ou legislativa), 

onde são eleitas as penas mais apropriadas para cada infração penal (seleção 

qualitativa), bem como as respectivas graduações mínima e máximo (seleção 

quantitativa). A segunda diz respeito a proporcionalidade concreta (ou judicial), 
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orienta-se o magistrado no julgamento da ação penal, promovendo a individualização 

da pena adequada ao caso concreto. Em terceiro a proporcionalidade executória (ou 

administrativa) incidem em regras inerentes ao cumprimento da pena, levando-se em 

conta as condições pessoais e o mérito do condenado.  

Para MASSON, a proporcionalidade restringe o exagero nas penas, isto é, não 

deve haver penas desproporcional ou desnecessária ao ato praticado pelo agente, 

principalmente quando se tratar de penas de restrição de liberdade, onde o excesso 

prejudica o apenado.  

O autor reforça sua linha de raciocínio citando uma Ementa do STJ em que o 

Tribunal decidiu aplicar a um crime a pena de outro análogo com base no princípio da 

proporcionalidade. No caso em questão a pena do art. 273, § 1º-B, V, do CP, foi 

substituída pela prevista ao tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), de 

acordo com abaixo: 

É inconstitucional o preceito secundário do art. 273, § 1º-B, V, do CP – 
“reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa” -, devendo-se considerar, 
no cálculo da reprimenda, a pena prevista no caput do art. 33 da Lei 
11.343/2006 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de 
diminuição de pena do respectivo § 4º. (...) Nesse sentido, a Segunda Turma 
do STF (HC 104.410-RS, Dje 27/3/2012) expôs o entendimento de que os 
“mandatos constitucionais de criminalidade (...) impõem ao legislador (...) o 
dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de 
excesso e como proibição de proteção insuficiente (...) Abre-se, com isso, a 
possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em 
matéria penal”. Sendo assim, em atenção ao princípio constitucional da 
proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5.º, 
LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar 
a pena de “reclusão”, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa” abstratamente 
cominada à conduta inscrita no art. 273, §1º-B, V, do CP, referente ao crime 
de ter em deposito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais de procedência ignorada. Isso porque, se esse delito for 
comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas 
(notoriamente mais grave e cujo o bem jurídico também é a saúde pública), 
percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, 
§1º-B, V, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 
que, apesar de ter aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a 
possibilidade de redução da reprimenda, quando aplicável o §4.º do art. 33, 
de 1/6 a 2/3. Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante 
pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E 
mais: é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos. De mais a 
mais, constata-se que a pena mínima cominada ao crime ora em debate 
excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio culposo, 
corresponde a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso simples, 
é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave, 
enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da 
extorsão mediante sequestro, situação que gera gritante 
desproporcionalidade no sistema penal (...) - (MASSON.2020.p.49). 
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5 CONCLUSÃO 

Ao termino do estudo e análise detalhado do tema do presente trabalho, com 

objetivo principal nas divergências existente no entendimento no âmbito jurídico e 

doutrinário versando sobre a aplicabilidade do art. 290 do CPM em comparação a Lei 

11.343/06, no tocante aos crime de tráfico, posse ou uso de entorpecentes, se é 

materialmente compatível e se foi recepcionada pela CF/88. 

O Código Penal Militar é datado de 1969 e a Lei 11.343 do ano de 2006, 

ultrapassando mais de 50 anos de sua existência, diante desse espaço temporal 

naturalmente existem discrepância no contexto social e jurídico daquela década para 

o ano de 2006, levando a crer que o CPM precisa passar por modificações no contexto 

dos crimes de drogas. Entretanto, as especificidades e particularidades da carreira 

militar não abre espaço para aplicação da Lei de drogas aos mesmos, por isso que o 

entendimento majoritário das Cortes é na trilha de que o CPM particularmente o artigo 

290 não contraria a Constituição Federal ou qualquer lei, tratado e norma.  

Outro ponto que ficou claro é que existem divergências nas penalidades 

tipificadas no art. 290 do CPM em comparação aos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/06. 

Na legislação militar somente há previsão de condenação de pena de reclusão de até 

5 (cinco) anos para os crimes envolvendo militares, aqui tanto faz se o militar estar 

portando pequena ou grande quantidade de drogas, a penalidade será a mesma, ou 

seja, não há diferenciação entre o usuário de drogas e o tráfico. Diferentemente, na 

Lei de drogas, em seu art. 28 trata o usuário com penas de advertência, prestação de 

serviços à comunidade, medida educativa, admoestação verbal e multa, não havendo 

condenação com penas de restrição de liberdade. Outra diferença importante refere-

se as penalidades para os crimes de tráfico, no CPM a pena será de até 5 (cinco) anos 

de reclusão, em contrapartida no art. 33 da mesma Lei, trata aos crimes de tráfico com 

penalidades entre 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa. Percebe-se que a 

diferença é de 10 anos a mais de tempo de pena e ainda pagamento de multa.  

O entendimento firmado pelo STF e STM, ambos torna-se claro, notório e sólido 

por meio de julgados, jurisprudência e súmula, que não há nenhuma ilegalidade, 

inconstitucionalidade e/ou incoerência no art. 290 do CPM, tampouco deve-se aplicar 

a Lei 11.343/06 aos militares. Outro fator dominante é que o princípio da insignificância 

ou proporcionalidade aplicados no art. 28 da Lei de drogas não funciona aos militares 

tendo entre outras teses, a de que os membros das Forças Armadas segue a 
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hierarquia e a disciplina, dois pilares fundamentais para preservação da solidez das 

instituições militares. Predomina, ainda, o entendimento de que o art. 290 do CPM não 

contraria o tratado internacional de Nova York e Viena. Ainda, no sentido de 

normatizar os recursos judiciais, o STM emitiu a Súmula 14, de 2 de setembro de 

2014, clareando o entendimento firmado sobre aplicabilidade das penalidades 

constante do artigos 28 da Lei nº 11.343/06 nos casos envolvendo militares, no sentido 

de que tal legislação não se aplica à Justiça Militar.  

Ainda sobre o STF e STM, cabe ressaltar que diante dos estudos científicos 

sobre os efeitos maléficos dos entorpecentes no corpo humano, sendo comprovado o 

comprometimento e redução de sua capacidade cognitiva e psicomotora ao fazer uso 

de substância entorpecentes, podendo até chegar a morte. Diante desse 

comprometimento, foi pacificado por ambas as Cortes que o uso de entorpecentes por 

militares poderá abalar a hierarquia e a disciplina no ambiente militar, as quais 

permanecem sendo cultivadas e preservadas diariamente como os alicerces das 

Forças Armadas indispensáveis dentro das Instituições, inclusive estão inseridos na 

Constituição Federal, Estatuto dos Militares e Regulamentos Disciplinares das Forças 

Armadas. Ainda cabe reforçar que os magistrados entenderam que a quebra desses 

dois fundamentos basilares podem atentar e comprometer a segurança e integridade 

de seus membros, do material e a execução das atividades militares, e o pior, os 

militares devem ser o exemplo diante da sociedade. 

Outro ponto pacificado é que o princípio da insignificância nos crimes previstos 

no art. 290 do CPM não estão sendo aceitos pelos Juízes como justificativa de defesa, 

devido os malefícios que as drogas produzem ao ser humano e seu comprometimento 

já elencados no parágrafo anterior.  

Por fim, destaca-se que as condutas delituosas relacionadas aos 

entorpecentes, são crimes contra a saúde pública, prejudicando tanto a saúde 

individual quanto a coletividade, vindo a afetar o cidadão em diversas áreas, como, 

saúde, social, econômica, psicomotora, segurança e educação. Tal problemática, 

torna-se um fator de preocupação significativo na esfera governamental Internacional, 

Federal, Estadual, Municipal e ainda de toda sociedade, com objetivos de eliminar as 

mazelas que as drogas produzem não só ao Brasil mais em todos os outros países 

do globo terrestre. 
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