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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar a interpretação diversa de um 
mesmo crime em função das atividades laborais do agente. Tendo em vista que os 
delitos provenientes da posse ou uso não autorizado de entorpecentes atingem 
indiscriminadamente o gênero humano, os legisladores entenderam a dualidade da 
matéria e por intermédio da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, separaram, por 
um lado, os usuários como dependentes químicos sujeitos a tratamento médico, e 
por outro lado os traficantes como criminosos e passíveis de penalidade. 
Inicialmente apresentam-se os fatores que, através dos séculos, levaram os 
legisladores a aceitarem um ordenamento específico para uma categoria (os 
militares) que, sob juramento, sacrificam a própria vida pela causa comum. Serão 
enunciados também os entendimentos que os doutrinadores tiveram na elaboração 
de mudanças no ordenamento da matéria. Com as recentes mudanças trazidas com 
a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que na realidade veio inserir uma 
contemporaneidade, uma atualização aos novos hábitos da sociedade - o legislador 
procurou dar uma maior proteção às vítimas desse flagelo e maior pena aos 
causadores desse mal. Por fim serão abordados pontos importantes quanto aos 
aspectos amparados já em legislação específica mas ainda não transferidas para a 
caserna para que se tenha uma compreensão satisfatória acerca deste tema atual. 
 
 
 
Palavras-chave: direito penal militar, princípio da legalidade, substância 

entorpecente, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A temática acerca do princípio da legalidade e suas funções perante o crime 

de entorpecente na Justiça Militar brasileira tem sua importância devido à 

disparidade de tratamento do crime de entorpecentes, disposto no art. 290, do 

Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro de 19691 - “Código Penal Militar” - e 

arts. 28 e 33, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 20062, a denominada “Lei 

Antidrogas”. 

Este estudo visa expor o distanciamento do tratamento que é dado ao usuário 

e ao traficante de “drogas” na Lei Antidrogas e no Direito Penal Militar, uma vez que, 

com a falta de um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Militar em relação 

à aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a Lei Antidrogas não possui 

aplicação no âmbito desta justiça especializada. 

A importância do assunto se justifica em razão do tratamento dado ao usuário 

de entorpecentes na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei Antidrogas), a qual 

deixa de analisá-lo na perspectiva criminológica e passa a vê-lo como um 

dependente químico, que necessita de cuidado especializado. Este entendimento 

não é o comumente adotado na Justiça Militar, produzindo, assim, uma 

desproporcionalidade entre o crime e a sanção penal, que acarreta um prejuízo ao 

usuário e um benefício normativo ao traficante. 

A vida castrense é regida por dois princípios basilares: a hierarquia e a 

disciplina. Tais princípios são estabelecidos constitucionalmente no art. 142 da 

Constituição da República de 1988. O Código Penal Militar, sob a égide daqueles 

dois princípios, tutela todo comportamento militar, às vezes com normas apenas 

transportadas e adaptadas de outros Codex. Esta adaptação cria possibilidade de 

interpretação que se choca com os princípios constitucionais. 

A aplicação ou não-aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, no 

âmbito da Justiça Militar está intimamente ligada a observância do princípio da 

legalidade e de suas funções. Deste modo, primeiramente, será abordado neste 

estudo com base nos escritos de Nilo Batista, o princípio da legalidade e suas quatro 

                                                
1 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
2 BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 ago. 2006. 
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funções, visto pela perspectiva da garantia individual: proibir a retroatividade da lei 

penal, proibir a criação de crimes e penas pelo costume, proibir o emprego de 

analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas e proibir incriminações 

vagas e indeterminadas. 

Será desenvolvida a analise da aplicação da Lei Antidrogas na Justiça 

Castrense, observando sua eficiência e funções na Justiça Militar e comparando 

com o seu uso na Justiça comum. 

O art. 290 do Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código 

Penal Militar), abrange tanto o uso como o tráfico de entorpecentes, e para Jorge 

César de Assis o maior impacto da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, é 

referente ao usuário de substância entorpecente3. 

Jorge César de Assis entende que a sanção penal imposta pela Lei 

Antidrogas é uma medida híbrida4: 

 

 

Mudou-se, assim, apenas a natureza da norma. A conduta permanece ilícita. 
Não houve legalização. Temos uma punição híbrida: por um lado, não se 
pode admiti-la como pena administrativa, pois imposta por órgão com poder 
jurisdicional; por outro, não se pode conceituá-la como pena criminal, pois 
“crime” é conduta típica, ilícita e culpável a que se comina pena, de forma 
primária, de reclusão ou detenção, cumulada ou não, com multa. 
 

 

Há uma discussão sobre aplicabilidade desta lei na Justiça Militar. Para Jorge 

César de Assis a “Lei 11.343, de 23.08.2006, revogou de forma expressa, tão 

somente as Leis 10.409/02 e 6.368/76, razão pela qual os dispositivos penais 

referentes aos arts. 290 e 291 do CPM permanecem íntegros”5. Isso contrapõe o 

disposto no § 1º do art. 2º, do Código Penal Militar, que afirma que a lei posterior que 

favoreça o agente deve ser aplicada de forma retroativa6. 

                                                
3  ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, 
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 7. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2010. p. 
634. 
4 ASSIS, loc.cit. 
5 Ibid., p. 635. 
6 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 277. 



9 

 

 

A Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 19957, a qual regulamenta os Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais, na redação inicial do art. 61, previa que nas infrações 

penais consideradas de menor potencial ofensivo, quando fosse previsto em lei 

procedimento especial, como é o caso da Justiça Militar, continuariam a serem 

julgados e excetuados por estes órgãos especializados. Com as modificações 

ocorridas na redação deste artigo, por meio da Lei nº 11.313, de 23 de agosto de 

20068, os órgãos especializados deixaram de possuírem essa prerrogativa para 

crimes que cominem pena máxima não superior a 2 (dois) anos. Como a pena 

máxima em concreto dos condenados nas sanções do crime de porte de 

entorpecentes na Justiça Militar não ultrapassa a pena máxima prevista, entende-se 

que a competência destes crimes pode ser remetida para os Juizados Especiais 

Criminais. 

Com o advento da Lei Antidrogas houve uma distinção entre o simples 

usuário e o traficante, propondo uma diferenciação da pena imposta a cada um, 

reprimindo com maior vigor o traficante e proporcionando ao usuário a possibilidade 

de uma reabilitação. 

É relevante também analisar até que ponto o uso de substância entorpecente 

durante o serviço militar, seja de sentinela ou o simples serviço diário, em tempo de 

paz e em tempo de guerra, afetaria a percepção do militar, causando um prejuízo 

aos seus sentidos e ao seu serviço, uma vez que a função das Forças Armadas, e 

por consequente de seus militares, é de segurança nacional. 

Assim, a aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, no âmbito da 

Justiça Militar brasileira não deve ser dissociado o ponto de vista jurídico e o ponto 

de vista da ordem militar, objetivando a proporcionalidade da sanção penal em 

função da conduta de forma a atender os princípios gerais do Direito. 

Portanto, analisar o princípio da legalidade na Justiça Militar, examinando as 

disparidades que ocorrem pela ausência da aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006 (Lei Antidrogas), trará adequabilidade da sanção penal imposta ao 

usuário-militar de entorpecente que ingressa em lugar submetido à Administração 

Militar. 

                                                
7 BRASIL. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 set. 1995. 
8 BRASIL. Lei nº 11.313, de 28 de junho de 2006. Altera os arts. 60 e 61 da Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, e o art. 2o da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, pertinentes à competência 
dos Juizados Especiais Criminais, no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 29 jun. 2006. 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA JUSTIÇA MILITAR 

 

 

As primeiras instituições militares foram elaboradas em decorrência das 

permanentes necessidades de defesa, e acompanham o homem desde a formação 

das primeiras sociedades. Os primeiros documentos legislativos encontrados já 

continham disposições destinadas a proteger os interesses das corporações 

armadas. 

Nas sociedades egípcias as penas mais utilizadas para os oficiais eram a 

bastonada ou fustigações, na qual o militar era batido com o bastão de modo a 

perecer, a pena de arrancar a língua era aplicada aos espiões. Uma peculiaridade 

das sociedades egípcias era a aplicação da pena de morte a toda família do desertor, 

os chamados trânsfugas, o que ultrapassa a pessoa do réu.   

Jorge César de Assis aduz sobre as outras penas militares aplicadas pelos 

egípcios9: 

 

 

Tinham também penas infamantes, perdendo o militar delinqüente direito a 
ocupar qualquer função pública; não podia penetrar em qualquer templo, 
perdia outrossim o direito de cidadania, como acontecia com o desertor. 
Certas penas militares também recaíam sobre a família do delinqüente. 

 

 

A sociedade romana possuía penas corporais, como decapitação (decolatio), 

fustigação (fustuaruim) e a perda de estado (capitis diminutio), pela qual o 

condenado perdia seus direitos de estado civil, e as penas aflitivas, consistindo no 

castigo (castigatio), na multa (pecuniaria multa), nos trabalhos forçados (munerum 

indictio), na transferência de milícia (militiae mutatio), na degradação ou 

rebaixamento (gradus dejectio) e na baixa infamante (ignominiosa missio), 

considerada a pena mais grave da sociedade romana por ser o militar expulso da 

legião, sendo privado da dignidade de homem íntegro. 

Para Célio Lobão foi no Direito Romano que a violação do dever militar 

alcançou noção jurídica perfeita e científica, portanto o crime militar não era 

desconhecido do Direito Romano, sendo conceituados no Digesto, Livro XLIX, Título 

                                                
9 ASSIS, Jorge César de. Direito militar: aspectos penais, processuais penais e administrativos. 2. 
ed. Curitiba: Juruá, 2007. p. 17. 
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XVI, L. 2 os crimes propriamente militares, ou seja, os cometidos por militar nesta 

qualidade, já a L. 6 definia como crime militar todo delito cometido contrariamente ao 

que exige a disciplina10. 

A denominação Castrense para o Direito Militar tem sua origem na Roma 

Antiga, onde “castrorum”, em latim, referia-se ao direito aplicado nos acampamentos 

do Exército Romano. 

Para José da Silva Loureiro Neto a evolução história do Direito Penal Militar 

romano pode ser dividido em quatro fases. A primeira época é compreendida como a 

época dos Reis, no qual todos os poderes eram concentrados nas mãos dos 

soberanos. Na segunda época a justiça militar era dividida em dois poderes, o poder 

maior era exercido pelos Cônsules, e abaixo deles havia o Tribuno militar, 

simbolizando a reunião da justiça e do comando. A época de Augusto, terceira fase, 

os prefeitos de pretório exerciam a justiça militar com uma jurisdição muito ampla. 

Na última fase, época de Constantino, foi instituído o Consilium, que possuía uma 

função apenas consultiva11. 

O autor aduz ainda que os gregos não contribuíram para a formação do 

Direito Penal Militar da atualidade, uma vez que não havia separação entre a justiça 

militar e a justiça comum12: 

 

 

Na Grécia, considerando que os gregos não possuíam noção exata dos 
crimes militares, pois todo cidadão era considerado soldado da pátria, a 
justiça militar não era nitidamente separada da justiça comum. A justiça 
militar era exercida no início pelo Archonte, juiz sacerdote, que conhecia os 
delitos militares. 

 

 

Jorge César de Assis faz menção ao salto de polé, pena cruel utilizada na 

França, onde a barbárie também foi legislada13: 

 

 

O salto de polé consistia em fazer passar uma corda em uma roldana, 
colocada no alto do mastro do navio, e uma outra colocava na verga. 
Amarrava-se um pé de cabra na extremidade da corda, sobre a qual se 
colocava o punido, ficando a corda no meio das pernas; ligavam-se-lhe as 
pernas, bem como as mãos, que ficavam atadas acima da cabeça. Içava-se 

                                                
10 LOBÃO, Célio. Direito penal militar. Brasília: Brasília Jurídica, 1999. p. 39. 
11 LOUREIRO NETO, José da Silva. Direito penal militar. São Paulo: Atlas, 1992. p. 19. 
12 Ibid., p. 20. 
13 ASSIS, 2007, p. 18. 
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então o delinqüente ao fim da verga e se deixava cair no mar, mergulhando-
se-o violentamente tantas vezes quantas eram determinadas pela 
condenação. 

 

 

As variações desta pena eram o salto da polé seco, onde o militar não era 

mergulhado, e o grande salto da polé, no qual o militar infrator passava debaixo do 

navio. 

José da Silva Loureiro Neto entende que o Direito Penal Militar moderno se 

consolidou com a Revolução Francesa, em 1789, com a regulamentação das 

relações do poder militar com o poder civil, sem deixar de utilizar preceitos já 

estabelecidos no direito penal romano14: 

 

 

[…] foi com a Revolução Francesa (1789), na Idade Moderna, ao 
regulamentar as relações do poder militar com o poder civil, que os 
princípios da jurisdição militar moderna foram estabelecidos, despojando-se 
de seu caráter feudal de foro privilegiado, estabelecendo-se a restrição ao 
foro em razão das pessoas e da matéria, limitações que já havia acolhido o 
direito romano. 

 

 

Com a transformação do Direito em disciplina e sua ramificação em 

disciplinas autônomas, a legislação militar se figurou entre as de melhor 

sistematização. Entretanto, os doutrinadores não se preocuparam com este ramo do 

Direito, principalmente por haver um receio de que o segredo contido nas forças 

armadas se espalhasse. Deste modo, a jurisdição castrense era exercida 

exclusivamente por militares. 

 

 

2.1 DIREITO PENAL MILITAR NO BRASIL 

 

 

O ordenamento jurídico pátrio trata dos crimes militares desde antes da 

chegada de D. João VI ao Brasil, com os Artigos de Guerra do Conde de Lippe, de 

1763, e as legislações esparsas, como alvarás, decretos, regulamentos, avisos. 

                                                
14 LOUREIRO NETO, 1992, p. 20. 
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Os Artigos de Guerra previam pena de morte ao oficial que abandonasse seu 

posto sem ordem ao ser atacado pelo inimigo, ou ao militar que se escondesse ou 

fugisse do combate. As penas de morte variavam entre fuzilamento, no caso dos que 

desrespeitassem as sentinelas, ou enforcamento, imposta aos cabeças de motim ou 

traição. Os que faltassem ao serviço de guarda eram punidos com pancadas de 

prancha de espada. Para os soldados que ferissem seu camarada à traição era 

reservada a pena de carrinho perpétuo, que consistia em argolas de ferro adaptadas 

às pernas do sentenciado. 

Com a vinda da família real ao Brasil, criaram-se o Conselho Supremo Militar 

e de Justiça, instituídos pelo Alvará de 1º de abril de 1808, sendo este Conselho 

regulamentado por diversos outros regulamentos. O Conselho Supremo Militar era 

formado pelos Conselheiros de Guerra e do Almirantado e por mais 3 (três) juízes 

togados. 

Deste modo, constata-se que o Supremo Tribunal Militar foi o 1º Tribunal 

Superior instaurado no Brasil, completando, em 2008, 200 (duzentos) anos de 

existência. 

Os crimes militares só eram aplicados em tempo de guerra, conforme o 

Decreto de 24 de outubro de 1828. A Provisão de 20 de outubro de 1834 dividiu os 

crimes militares em os praticados em tempo de paz e os praticados em tempo de 

guerra. Em 1855, com o Aviso de 9 de outubro, os Conselhos de Guerra passou a 

punir os crimes militares com penas civis, no caso de inexistência de 

regulamentação. 

Somente em março de 1861 surge a primeira manifestação de um Código de 

Processo Criminal Militar, apresentado por Magalhães Castro. No mesmo ano, em 

18 de dezembro, o Governo provisório determina a criação de um Código Penal 

Militar, uma vez que as leis especiais eram a única regulamentação dos crimes 

militares. 

Benjamim Constant, em 14 de janeiro de 1890, nomeou uma comissão que 

apresentou um esboço de um Código Penal Militar, no qual abrangia não só a 

legislação penais militares, fazendo uma distinção entre os crimes em tempo de 

guerra e em tempo de paz, como também uma regulamentação disciplinar das 

forças armadas. 

Já no regime republicano, em 1891 surgiu o Código Penal da Armada, por 

meio do Decreto nº 18, de 7 de março de 1891, oriundo do Decreto nº 949, de 5 de 
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novembro de 1890, o Código Disciplinar da Armada, e ampliado pelo Exército por 

meio da Lei nº 612, de 29 de setembro de 1899. Segundo Célio Lobão somente com 

esta legislação o diploma repressivo castrense ganhou legitimidade, mesmo sendo 

alvo de contestação por não ter sido instituída por lei15.  Para o mesmo autor o crime 

militar “alcançou nível constitucional com a Lei Fundamental republicana de 1891 

(art. 77)”16. 

O art. 39 da Lei nº 612, de 29 de setembro de 1899, previa as penas de morte 

por fuzilamento, prisão com trabalho, prisão simples, degradação militar, destituição, 

demissão, provação de comando e reforma. 

Em relação à matéria processual, seu regulamento se dava pelo Regulamento 

de Processo Criminal Militar, de 16 de julho de 1895, baixado pelo Supremo Tribunal 

Militar. Este Regulamento só foi substituído em 1920, com o advento do Código de 

Organização Judiciária e Processo Militar, Decreto nº 14.450, de 30 de outubro. 

Pela Constituição Federal de 1937, no art. 122, alínea 13, a pena de morte foi 

cominada para o tempo de guerra. 

Após inúmeros Decretos, em 1938 surge o Código de Justiça Militar, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 925, de 2 de dezembro de 1938. Em 1944 é aprovado o Decreto-

Lei nº 6.227, de 24 de janeiro, o que se pode chamar de primeiro Código Penal 

Militar. 

O atual Código de Processo Penal Militar veio somente em 1969, por meio do 

Decreto-Lei federal nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, mesma data em que entra 

em vigor o atual Código Penal Militar, Decreto-Lei federal nº 1.001, fruto de um 

trabalho da Comissão Revisadora, constituída pelos Professores Benjamim Moraes 

Filho, José Telles Barbosa e Ivo D’Aquino, autor do Anteprojeto. 

As inovações referentes as penas do atual Código Penal Militar foram que as 

sanções cominadas com pena de privação de liberdade por mais de dois anos, 

acarretaria ao oficial a perda o posto e a patente, e ao praça a exclusão das forças 

armadas, foi acrescida às penas privativas de liberdade a de prisão, e a inserção da 

suspensão condicional da pena nos casos em que não sejam violadas a ordem, a 

hierarquia e a disciplina militar. 

 

 

                                                
15 LOBÃO, 1999, p. 41. 
16 Ibid., p. 42. 
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2.2 JUSTIÇA MILITAR 

 

 

As três principais diferenças entre o Direito Penal Militar e o Direito Penal 

comum consistem na inexistência de ação penal privada, na punição de condutas 

não tipificadas pelo Direito Penal comum e na existência de pena de morte, somente 

no caso de guerra declarada. 

A Constituição Federal de 1934 incluiu a Justiça Militar da União como órgão 

do Poder Judiciário, recebendo a condição de ramo especializado, ao lado da 

Justiça Eleitoral, sendo, desde então, prestigiada por todas as Constituições que se 

seguiram em sua existência como órgão do Poder Judiciário. Na Constituição 

promulgada em 1946 a Justiça Militar Estadual foi incorporada aos órgãos do Poder 

Judiciário, ao lado da Justiça do Trabalho. 

 Para Ronaldo João Roth o Poder Judiciário brasileiro possui três “Justiças 

especializadas: a justiça Militar, a Justiça Trabalhista e a Justiça Eleitoral, as quais 

não devem ser confundidas com tribunais de exceção”, os quais são vedados no art. 

5º, inciso XXXVII, da Constituição da República de 198817. 

 

 

2.2.1 Estrutura 

 

 

A estrutura da Justiça Militar da União está disciplinada na Constituição da 

República de 1988, em seu art. 122, bem como no Decreto-Lei federal nº 1.002, de 

21 de outubro de 1969 – “Código de Processo Penal Militar”. 

A Justiça Militar da União foi constituída em duplo grau de jurisdição, havendo 

órgãos judiciários de Primeira instância, chamados de Circunscrições Judiciárias 

Militares, e de Segunda instância, o Supremo Tribunal Militar. 

A Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 199218, trata da Organização Judiciária 

Militar, estabelecendo em seu art. 1º como órgãos da Justiça Militar o Superior 

                                                
17  ROTH, Ronaldo João. Organização judiciária da Justiça Militar In: RAMOS, Dircêu Torrecillas; 
COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, Ronaldo João (Coords.) Direito militar: doutrinas e aplicações. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 766. 
18 BRASIL. Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992. Organiza a Justiça Militar da União e regula o 
funcionamento de seus Serviços Auxiliares. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 set. 1992. 
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Tribunal Militar, a Auditoria de Correição, os Conselhos de Justiça e os Juízes-

Auditores e os Juízes-Auditores Substitutos. 

A Primeira instância da Justiça Militar da União é composta por 40 juízes e 12 

Circunscrições, as quais se dividem por unidades federativas, sendo elas, conforme 

o art. 2º da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, a 1ª (Primeira) Circunscrição 

Judiciária Militar, a qual abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a 2ª 

(Segunda) Circunscrição Judiciária Militar compreende o estado de São Paulo, o 

estado do Rio Grande do Sul é compreendido pela 3ª (Terceira) Circunscrição 

Judiciária Militar, a 4ª (Quarta) Circunscrição Judiciária Militar é competência para 

julgar e processar crimes perpetrados no estado de Minas Gerais, a 5ª (Quinta) 

Circunscrição Judiciária Militar abrange os estados do Paraná e Santa Catarina, a 6ª 

(Sexta) Circunscrição Judiciária Militar Bahia e Sergipe, os crimes ocorridos nos 

estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte são de 

competência da 7ª (Sétima) Circunscrição Judiciária Militar, na 8ª (Oitava) 

Circunscrição Judiciária Militar são processados e julgados os crimes perpetrados 

nos estados do Pará, Amapá e Maranhão, a 9ª (Nona) Circunscrição Judiciária 

Militar abrange os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a 10ª (Décima) 

Circunscrição Judiciária Militar compreende os estados do Ceará e Piauí, a 11ª 

(Décima Primeira) Circunscrição Judiciária Militar é competente para os crimes 

praticados nos estados de Goiás, Tocantis e no Distrito Federal, e, por fim, os 

estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima são abrangidos pela 12ª (Décima 

Segunda) Circunscrição Judiciária Militar. 

Segundo Ronaldo João Roth na Justiça Militar, tanto da União quanto a 

Estadual, o militar somente poderá ser processado e julgado por seu superior 

hierárquico ou por militar que seja mais antigo na carreira militar tendo em vista o 

princípio do juízo hierárquico19. 

As decisões tomadas na Primeira instância são colegiadas. Conforme 

disposto no art. 16 da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, este colegiado, ou 

escabinato, chamado de Conselho de Justiça, é formado por 1 (um) Juiz-Auditor ou 

Juiz-Auditor Substituto e 4 (quatro) Juízes Militares, sendo estes pertencentes a 

mesma Força do acusado e serem superiores hierárquicos do réu, sempre sendo 

oficiais. No caso do réu ser praça ou civil, o colegiado que o julgará será o Conselho 

                                                
19 ROTH, 2011, p. 767. 
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Permanente de Justiça, que, ao contrário do que indica seu nome, é alterado de 3 

(três) em 3 (três) meses, coincidindo com um trimestre do ano civil, por meio de 

sorteio, constituído por oficial superior, que será o presidente, e 3 (três) oficiais de 

posto até capitão-tenente ou capitão. Já no caso do acusado ser um oficial o 

escabinato se chamará Conselho Especial de Justiça, sorteado especificamente 

para cada processo, o qual funcionará durante o tempo do processo, e será 

presidido por um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos 

demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade. Em ambos, o Juiz-

Auditor abre a votação e a ordem de votação dos Juízes Militares é do mais 

moderno para o mais antigo. 

Na hipótese de pluralidade de réus militares na condição de oficiais, a base 

para a formação do Conselho será a patente do acusado de maior posto, e no caso 

de concurso de agentes oficiais, praças e civis, todos responderão perante o mesmo 

Conselho. 

A maior importância da decisão colegiada verifica-se no fato dos militares 

membros do Conselho, denominados juízes técnico-profissionais, conhecem o dia a 

dia no meio militar e estão mais habituados com as peculiaridades da vida militar, 

levando em consideração observações que o juiz togado, na condição de civil e de 

juiz técnico-jurídico, não é capaz de analisar, tornando a decisão mais próxima ao 

meio militar. 

Para Octavio Augusto Simon de Souza esta composição híbrida, a qual une a 

experiência da caserna dos militares com o conhecimento jurídico dos Juizes-

Auditores, busca a verdade real com a conciliação dos pontos de vista20. 

A Segunda instância da Justiça Militar da União é formada por um único órgão, 

o Superior Tribunal Militar (STM), e se encontra disciplinado no art. 123 da  

Constituição da República de 1988. O STM também funciona na forma de 

escabinato, e é composto por 15 (quinze) ministros, dos quais 3 (três) são oficiais-

generais da Marinha, 4 (quatro) oficiais-generais do Exército, 3 (três) oficiais-

generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 

(cinco) dentre civis, divididos em 3 (três) advogados de notório saber jurídico e 

conduta ilibada, com mais de 10 (dez) anos de efetiva atividade profissional, e 2 

                                                
20 SOUZA, Octavio Augusto Simon de. As leis especiais e sua aplicação à Justiça Militar Estadual In: 
RAMOS, Dircêu Torrecillas; COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, Ronaldo João (Coords.) Direito militar: 
doutrinas e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 622. 
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(dois) juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. 

Os oficiais-generais possuem foro privilegiado, sendo processados e julgados 

pelo Superior Tribunal Militar, conforme o art. 6º, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.457, 

de 4 de setembro de 1992. 

 

 

2.2.2 Competência 

 

 

Por se tratar de um ramo distinto do Direito, a autonomia do Direito Penal 

Militar se justifica pela diferenciação de seu conteúdo, a especificidade de um núcleo 

exclusivo de interesses e bens jurídicos que necessitam de tutela singular. Não 

podemos deixar de considerar que o Direito Penal Militar se utiliza de diversas 

figuras jurídicas do Direito Penal comum, como, por exemplos, os princípios básicos 

do Direito Penal comum. 

Roberto Lyra definiu o Direito Penal especial como uma “especificação, um 

complemento do direito comum, com um corpo autônomo de princípios, com espírito 

e diretrizes próprias”21. 

Aduz Álvaro Mayrink da Costa que não são poucos juristas que consideram o 

Direito Penal Militar um simples ramo do Direito Penal comum22: 

 

 

Destarte, mais por comodidade do que por convicção científica, não são 
poucos os que ainda consideram o Direito Penal Militar como um simples 
satélite do Direito Penal comum, destituído de condições necessárias para 
aspirar à consagração de uma disciplina jurídica autônoma. O Direito Penal 
Militar seria um mero direito profissional de aplicação limitada ou restringível 
aos membros das Forças Armadas. 

 

 

O autor entende que no Direito Penal Militar há o caráter de lei ordinária, 

subordinada ao dispositivo constitucional, e o caráter de lei especial, a qual sua 

interpretação não pode ser feita sem a consulta à legislação penal comum23. 

                                                
21 LYRA, Roberto. Introdução ao estudo do Direito Criminal. Rio de Janeiro: Nacional, 1946 apud 
BITENCOURT, 2011, p. 35. 
22  COSTA. Álvaro Mayrink da. Crime militar: doutrina, jurisprudência, legislação. Rio de Janeiro: 
Editora Rio, 1978. p. 22. 
23 Ibid., p. 29-30. 
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Segundo Cezar Roberto Bitencourt para distinguir Direito Penal comum e o 

Direito Penal especial deve considerar o órgão de aplicação jurisdicionalmente, toda 

vez que a norma for aplicável por órgãos especiais constitucionalmente previstos 

estaremos diante de uma norma penal especial24. 

Para Jorge Alberto Romeiro o Direito Penal Militar é um direito especial pois 

se aplica exclusivamente aos militares25: 

 

 

O direito penal militar é um direito penal especial, porque a maioria de suas 
normas, diversamente das de direito penal comum, destinadas a todos os 
cidadãos, se aplicam exclusivamente aos militares, que têm especiais 
deveres para com o Estado, indispensáveis à sua defesa armada e à 
existência de suas instituições militares. 

 

 

O autor aduz que este caráter especial advém também da Constituição da 

República de 1988, a qual prevê em seu art. 124 a competência da Justiça Militar da 

União26. 

Álvaro Mayrink da Costa elabora três significados do adjetivo “especial”. O 

primeiro significado indica uma complementação do Código Penal comum, contendo 

algumas modificações, trata-se da lei especial. A segunda acepção é relativa a 

categoria de pessoas a qual a lei penal é aplicada, considera-se o direito penal 

especial. E por último, especial é a lei que constitui espécie de um gênero lei geral, 

que contém elementos especializantes que se aplicam à norma geral, é a norma 

especial. O papel do evento especializante é próprio, determina e circunscreve a 

esfera de destinatários da norma27. 

No que tange a lei penal militar, o autor aduz que os três significados do 

adjetivo podem ser aplicados para classificá-la como especial28: 

 

 

[…] é especial porque é complementária do Código Penal comum; é 
especial porque, a máxima parte de sua norma, se dirige a uma 
determinada categoria de sujeitos; é especial, enfim, porque sua norma 

                                                
24 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. Vol. 1. 16. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 35-36. 
25 ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de direito penal militar: parte geral. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 
4. 
26 Ibid., p. 5. 
27 COSTA, 1978, p. 33-34. 
28 Ibid., p. 34. 
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incriminadora contém dois elementos especializantes em relação à norma 
incriminadora comum. 

 

 

Para Eugenio Raúl Zaffaroni o Direito Penal Militar é o direito penal especial 

mais importante considerando a gravidade de suas penas, mas isso não significa 

que se trate de um ramo autônomo29: 

 

 

A circunstância de que o direito penal militar seja um ramo do direito penal 
de caráter especial não significa que se trate de um ramo completamente 
autônomo do mesmo, sentido em que o direito penal comum também seria 
um “direito penal especial” [...]. 

 

 

Jorge César de Assis aduz sobre que a Justiça Militar é uma justiça 

especializada30: 

 

 

É bom que se diga, entretanto, que o Direito Penal Militar é um direito 
especial, com características próprias e que se destina, igualmente, à tutela 
indispensável dos altos valores que compõem as Instituições Militar. 

 

 

Assim como Cezar Roberto Bitencourt, Damásio E. de Jesus aduz que o 

melhor critério para a diferenciação entre o direito penal comum e especial é o órgão 

encarregado de aplicar o direito objetivo31: 

 

 

No Brasil, o Direito Penal militar pode ser indicado como Direito Penal 
especial, pois a sua aplicação se realiza por meio da justiça penal militar. O 
Direito Penal eleitoral, seguindo o critério apontado, não é Direito Penal 
especial, uma vez que a quase-totalidade da justiça eleitoral é constituída 
por juízes da Justiça comum. 

 

 

Célio Lobão afirma que o fato da lei penal militar ser aplicada por um órgão 

constitucionalmente previsto não é suficiente para especializar a norma penal, sendo 

o Direito Penal Militar especializado porque se aplica a uma classe ou categoria de 

                                                
29 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. Vol. 1. 7. ed. São Paulo; Revista dos Tribunais, 2007. p. 128. 
30 ASSIS, 2007, p. 22. 
31 JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. Vol. 1. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 8-9. 
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indivíduos e pela natureza do bem jurídico tutelado32. Entretanto, o autor concluí que 

os crimes previstos no Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, 

somente são especializados por uma ficção jurídica prevista em lei33: 

 

 

[...] apesar de julgados por “órgãos especiais constitucionalmente previstos”, 
determinados crimes previstos no Código Penal Militar, que recebem a 
classificação de militar em razão de circunstâncias expressas em lei (art. 9º, 
II e III), não se especializam, continuam como crimes comuns aplicados 
pela justiça especializada. 

 

 

Cezar Roberto Bitencourt esclarece ainda que não se pode confundir a 

distinção existente entre o Direito Penal comum e o Direito Penal especial com a 

distinção com a legislação penal comum, qual seja o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, o Código Penal, e a legislação penal extravagante, constituída 

pelos diplomas legais que não se encontram no Código Penal34. 

Jorge Alberto Romeiro salienta que não se pode confundir lei especial com lei 

excepcional35. Se fosse lei excepcional tomaria apenas a qualidade de militar da 

pessoa do culpado, ao contrário, a lei penal militar foca na incriminação de ofensas a 

especiais deveres36. 

Segundo Álvaro Mayrink da Costa a legislação penal militar é a mais completa 

e sistemática legislação, com uma estrutura fortemente individualizada e 

hierarquizada37: 

 

 

[...] serem as normas penais militares organizadas em torno de um núcleo 
principal e fundamental que deve realizar a ratio dos institutos: o 
ordenamento militar, que vive e opera no Estado com uma estrutura 
fortemente individualizada e hierarquizada, com um patrimônio de princípios 
e tradições, dentro de um mundo próprio de sujeitos e interesses jurídicos. 

 

 

                                                
32 LOBÃO, 1999, p. 38-39. 
33 Ibid., p. 39. 
34 BITENCOURT, 2011, p. 36. 
35 ROMEIRO, 1994, p. 5. 
36 VICO, Pietro. Diritto penale militare. Milão, 1917 apud ROMEIRO, loc. cit. 
37 COSTA, 1978, p. 29. 
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Para Cezar Roberto Bitencourt somente a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral 

caracterizam a especialidade do Direito Penal, uma vez que ambas são órgãos 

especiais, com estruturas próprias e jurisdições especializadas38. 

Ruy de Lima Pessoa entende que a especialidade da lei penal militar se 

estabelece na especialidade do crime, na especialidade da pena e na especialidade 

das formas de Direito Judiciário39. 

Para a doutrina uma norma é especial em relação a geral quando possui em 

sua definição todos os elementos típicos desta e mais alguns de natureza objetiva 

ou subjetiva. 

Segundo Álvaro Mayrink da Costa a norma excepcional não é uma simples 

especialização, mas sim uma regulamentação em forma derrogatória de caso 

idêntico40. 

Diante do exposto, tem-se que para especializar uma norma penal 

necessitamos de um órgão constitucionalmente previsto, com preceitos e diretrizes 

próprios. Neste esteio, a Justiça Militar é considerada especializada, porém não 

deixa de utilizar-se de princípios inerentes ao Direito Penal comum, tal como o 

princípio da legalidade que passaremos a analisar. 

Acerca da competência Paulo Adib Cassed esclarece que o art. 124 da 

Constituição da República de 1988 ao fixar a competência da Justiça Militar da 

União adotou o critério ratione legis, eis que assinala que cabe a esta Justiça 

especializada processar e julgar os crimes militares definidos em lei 

infraconstitucional41, qual seja o Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969.   

Deste modo, a Justiça Militar é competente para processar e julgar civis, uma 

vez que o art. 9º, em seu inciso III, do Código Penal Militar42, elenca o civil como 

sujeito ativo de delitos, desde que respeitada as circunstâncias previstas nas alíneas: 

 

 

Crimes militares em tempo de paz 

                                                
38 BITENCOURT, 2011, p. 36. 
39 PESSOA, Ruy de Lima. Crime militar. Revista do Superior Tribunal Militar, n. 1, v. 10, 1988 apud 
LOUREIRO NETO, 1992, p. 24. 
40 COSTA, 1978, p. 35. 
41 CASSED, Paulo Adib, A competência constitucional da Justiça Militar e a criação dos Tribunais 
Militares no Brasil In: RAMOS, Dircêu Torrecillas; COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, Ronaldo João 
(Coords.) Direito militar: doutrinas e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 94. 
42

 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 278-279. 
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Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
[...] 
III – os crimes praticados por militares da reserva, ou reformado, por civil, 
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os 
compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:  
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem 
administrativa militar;  
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de 
atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da 
Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;  
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, 
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou 
manobras;  
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em 
função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, 
garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, 
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a 
determinação legal superior. 
[...] 

 

 

Observa-se que o mesmo não ocorre com a Justiça Militar Estadual, já que a 

Constituição da República de 1988, no § 4º do art. 125 estabelece que cabe a 

Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e os bombeiros.  

 Isto não significa dizer que o civil não comete crime militar na esfera estadual, 

mas sim que a justiça competente para processá-lo e julgá-lo é a Justiça Estadual 

comum. 

Outro ponto que vale a pena ressaltar é a questão da Lei nº 9.299, de 7 de 

agosto de 199643, a qual alterou a competência para processar e julgar crimes 

dolosos cometidos por militares contra a vida de civis, retirando-a da Justiça Militar e 

transferindo-a ao Tribunal do Júri. 

Entretanto o Superior Tribunal Militar considera que a referida lei é 

inconstitucional, entendendo que somente emenda poderia alterar a competência.  

 

 

2.2.3 Recursos 

 

 

Os recursos no Direito Penal Militar são tratados no Título II (Dos Recursos), 

do Livro III (Das Nulidades e Recursos em Geral), do Decreto-Lei federal nº 1.002, 

                                                
43 BRASIL. Lei nº 9.299, de 7 de agosto de 1996. Altera dispositivos dos Decretos-Leis 1.001 e 1.002, 
de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 1996. 
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de 21 de outubro de 1969 - “Código de Processo Penal Militar” - e, são os recursos 

em sentido estrito, a apelação, os embargos de nulidade, embargos infringentes, 

embargos de declaração e revisão. 

Para Claudio Amin Miguel o recurso é um direito público subjetivo de se pedir 

o reexame de um decisão, que possui um pressuposto lógico e outro fundamental44: 

 

 

Recurso é o direito público subjetivo de se pedir o reexame de uma decisão. 
Apresenta como pressuposto lógico um ato jurisdicional com conteúdo 
decisório, e como pressuposto fundamental a sucumbência, que se traduz 
na desconformidade entre o que foi pedido pela parte e aquilo que foi 
concedido pelo Juiz. 

 

 

Para Célio Lobão os recursos são remédios processuais destinados a 

reformar a decisão proferida, a fim de o legitimado obter decisão que lhe seja mais 

favorável45. 

Devemos destacar ainda a presença dos pressupostos objetivos, quais sejam 

a adequação, tempestividade, forma de interposição, motivação e preparo, e 

pressupostos subjetivos dos recursos, o interesse e a legitimidade. 

Os recursos no Direito Penal Militar possuem os mesmos efeitos que os  

recursos do Direito Penal comum, quais sejam o devolutivo, o suspensivo e o 

extensivo. 

O art. 510 do Decreto-Lei federal nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, trata do 

cabimento dos recursos na Justiça Militar46: 

 

 

Cabimento dos recursos 
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as 
partes interpor os seguintes recursos: 
a) recurso em sentido estrito; 
b) apelação. 

 

 

Célio Lobão diferencia os recursos em voluntários e de ofício. Os recursos 

                                                
44 MIGUEL, Claudio Amin; COLDIBELLI, Nelson. Elementos de direito processual penal militar. 2 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 195. 
45 LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 558. 
46 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 449. 
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voluntários, segundo o autor, pode ou não ser interposto por quem se encontra 

legitimado, entretanto, uma vez interposto não se pode desistir. Os recursos de ofício 

são para casos expressamente indicados na lei onde o juiz não pode deixar de 

recorrer, ou, em outras palavras, a decisão não transita em julgado enquanto não for 

revista pelo Tribunal47. 

O primeiro recurso tratado no Código de Processo Penal Militar é o recurso 

sem sentido estrito, o qual vem disciplinado a partir do art. 516 deste diploma 

processual48: 

 

 

Cabimento 
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: 
a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; 
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à 
autoridade administrativa; 
c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; 
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; 
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho 
de Justiça; 
f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; 
g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; 
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; 
i) conceder ou negar a menagem; 
j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; 
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa 
extintiva da punibilidade; 
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão 
condicional da pena; 
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; 
o) decidir sobre a unificação das penas; 
p) decretar, ou não, a medida de segurança; 
q) não receber a apelação ou recurso. 
Recursos sem efeito suspensivo 
Parágrafo único. Esses recursos não terão efeito suspensivo, salvo os 
interpostos das decisões sobre matéria de competência, das que julgarem 
extinta a ação penal, ou decidirem pela concessão do livramento condicional. 

 

 

A tempestividade deste recurso é de 3 (três) dias, sendo que as razões e 

contrarrazões devem ser apresentadas em 5 (cinco) dias.  Em regra o recurso sem 

sentido estrito não possui efeito suspensivo, salvo quando interposto contra as 

decisões que julgarem extintas a ação penal, decidirem pela concessão do 

libramento condicional ou sobre matéria de competência, conforme o parágrafo 

                                                
47 LOBÃO, op. cit., p. 558-559. 
48 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 449. 
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único do art. 516 do Código de Processo Penal Militar. 

Para Célio Lobão o recurso em sentido estrito ou é pro et contra, quando a lei 

prevê recurso da parte prejudicada, ou é secudum eventum litis, quando não há 

previsão legal do recurso da parte prejudicada, e ao reconhecer do recurso o juiz ou 

o Conselho de Justiça reforma a decisão recorrida49. 

O recurso de apelação, o qual é cabível contra sentença definitiva ou com 

força de definitiva, vem disposto nos arts. 526 e seguintes, e deve ser interposta em 

até 5 (cinco) dias, sendo as razões e contrarrazões apresentadas em 10 (dez) dias50: 

 

 

Admissibilidade da apelação 
Art. 526. Cabe apelação: 
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição; 
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos 
no capítulo anterior. 
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o 
recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se 
recorra. 

 

 

Claudio Amin Miguel aduz que o efeito suspensivo é a regra da apelação, 

entretanto há exceções, que se encontram nos arts. 272 (medidas de segurança no 

curso do inquérito policial militar), 527 (direito de apelar em liberdade) e 606 

(suspensão condicional da pena) do Código de Processo Penal Militar51. 

Célio Lobão ensina que, pelo princípio da consunção, quando cabível recurso 

de apelação, a parte não poderá se utilizar de recurso em sentido estrito, mesmo 

que recorre somente de parte da decisão52. 

O autor diferencia ainda a apelação plena e limitada. Na primeira a apelação 

devolve ao Juízo ad quem o conhecimento integral da ação penal, prolongando a 

instância instaurada no Juízo a quo. Já a apelação limitada devolve o conhecimento  

dos artigos da sentença que o recorrente espera sejam reformados ao Juízo ad 

quem53. 

Os embargos de nulidade, infringentes e de declaração são tratados nos arts. 

                                                
49 LOBÃO, 2010, p. 573. 
50 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 451. 
51 MIGUEL; COLDIBELLI, 2004, p. 199. 
52 LOBÃO, 2010, p. 589. 
53 LOBÃO, loc. cit. 
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538 a 549 do Decreto-Lei federal nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, os quais 

obedeceram o mesmo rito de julgamento da apelação54: 

 

 

Cabimento e modalidade 
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, 
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo 
Superior Tribunal Militar. 

 

 

Claudio Amin Miguel diferencia os embargos esclarecendo a função de cada 

um55: 

 

 

Os embargos de nulidade visam a anulação do julgamento, cuidando-se de 
matéria processual; os embargos infringentes têm por objetivo a 
modificação do acórdão e referem-se ao mérito da decisão; e, por fim, os de 
declaração, quando o acórdão for ambíguo, obscuro, contraditório ou 
omisso. Se o acórdão foi unânime, somente serão admitidos os embargos 
de declaração. 

 

 

Nos ensinamentos de Célio Lobão vemos que cabe embargos de declaração 

em acórdão proferido em grau de embargos infringentes ou de nulidade56. O autor 

ensina ainda que os embargos de declaração suspendem o prazo para interposição 

de outro recurso57. 

Quanto aos embargos infringentes e de nulidade, o autor ensina que tais 

embargos podem ser opostos tanto pelo Ministério Público Militar quanto pela defesa, 

e são cabíveis contra decisão preferida pelo Superior Tribunal Militar58: 

 

 

Cabem embargos de nulidade e infringentes do julgado, opostos pelo MP e 
pelo réu: contra decisão não unânime proferida em recurso em sentido 
estrito e em apelação; contra decisão não unânime proferida em processo 
oriundo de Conselho de Justificação; contra decisão definitiva, ou com força 
de definitiva, unânime ou não, proferida pelo Tribunal em ação penal 
originária; decisão unânime ou não proferida em representação para 
declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato. 

                                                
54 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 453. 
55 MIGUEL; COLDIBELLI, 2004, p. 200. 
56 LOBÃO, 2010, p. 605. 
57 LOBÃO, loc. cit. 
58 Ibid., p. 606. 
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Claudio Amin Miguel aduz ainda que os embargos podem ser interpostos pelo 

Ministério Público Militar, diferentemente do que ocorre na legislação processual 

penal comum59. 

Os embargos, quaisquer que sejam, são opostos no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados da data de intimação do acórdão. 

A revisão tem por objetivo anular uma decisão condenatória trânsita em 

julgado onde tiver havido erro60: 

 

 

Cabimento 
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro 
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento. 

 

 

Neste recurso deverá ser observado as normas previstas para o julgamento 

do recurso de apelação. A revisão em hipótese alguma poderá agravar a pena 

imposta pela decisão transitada em julgado. 

O Código de Processo Penal Militar disciplina, em seu art. 563, os recursos de 

competência do Superior Tribunal Militar61: 

 

 

Cabimento do recurso 
Art. 563. Cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal: 
a) das sentenças proferidas pelo Superior Tribunal Militar, nos crimes contra 
a segurança nacional ou as instituições militares, praticados por civil ou 
governador de Estado e seus secretários; 
b) das decisões denegatórias de habeas corpus ; 
c) quando extraordinário. 

 

 

O Decreto-Lei federal nº 1.002, de 21 de outubro e 1969, em seu art. 564, 

                                                
59 MIGUEL; COLDIBELLI, op. cit., p. 200. 
60 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 454. 
61 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 455. 
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dispõe que o recurso referido na letra a do art. 563 é considerado recurso ordinário62: 

 

 

Recurso ordinário 
Art. 564. É ordinário o recurso a que se refere a letra a do art. 563. 
 

 

Nas decisões denegatórias de habeas corpus cabe recurso ordinário, 

interposto nos próprios autos, como prevê o art. 568 do Decreto-Lei federal nº 1.002, 

de 21 de outubro de 196963: 

 

 

Recurso em caso de habeas corpus 
Art. 568. O recurso da decisão denegatória de habeas corpus é ordinário e 
deverá ser interposto nos próprios autos em que houver sido lançada a 
decisão recorrida. 

 

 

O prazo para a interposição deste recurso é de 15 (quinze) dias, a partir da 

publicação do acórdão ou da intimação em audiência pública, e as razões do pedido 

de reforma devem ser juntamente apresentadas. 

Nos casos de causas decididas em única ou última instância pelo Superior 

Tribunal Militar, cabe recurso extraordinário para o Superior Tribunal Federal, 

conforme o art. 570 do Código de Processo Penal Militar64: 

 

 

Competência 
Art. 570. Caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal 
das decisões proferidas em última ou única instância pelo Superior Tribunal 
Militar, nos casos previstos na Constituição. 

 

 

Célio Lobão expõe que este recurso é cabível quando a decisão recorrida se 

encontra em uma das hipóteses previstas no art. 102, inciso III da Constituição da 

                                                
62 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 455. 
63 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 456. 
64 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 456. 
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República de 198865: 

 

 

Compete ao STF julgar em recurso extraordinário as causas decididas em 
única ou última instância pelo STM, quando a decisão recorrida: contrariar 
dispositivo da Constituição; declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei 
federal; julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face da 
Constituição; julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

 

 

A reclamação, prevista nos arts. 584 e seguintes do Decreto-Lei federal nº 

1.002, de 21 de outubro de 1969, pode ser interposta pelo Ministério Público Militar 

ou pela Defesa66: 

 

 

Admissão da reclamação 
Art. 584. O Superior Tribunal Militar poderá admitir reclamação do 
procurador-geral ou da defesa, a fim de preservar a integridade de sua 
competência ou assegurar a autoridade do seu julgado. 

 

 

Para Célio Lobão, e segundo o entendimento do Superior Tribunal Militar, a 

reclamação é medida cabível para dar seguimento à correição parcial requerida pelo 

Ministério Público Militar. O autor aduz ainda que a lei processual penal militar prevê 

que o Superior Tribunal Militar admite reclamação do Procurador-Geral e da defesa, 

porém o STF entende que o terceiro prejudicado também possui legitimidade para 

ingressar com a reclamação67. 

Claudio Amin Miguel elenca o recurso inominado, presente no art. 116, § 3º do 

Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, e o recurso de ofício, alegando que 

as disposições previstas nos arts. 536 a 569 do Código de Processo Penal Militar 

não são mais aplicáveis68. 

 

 

 

 

                                                
65 LOBÃO, 2010, p. 620. 
66 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 457. 
67 LOBÃO, 2010, p. 641. 
68 MIGUEL; COLDIBELLI, 2004, p. 201-204. 



31 

 

 

3 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

 

O princípio da legalidade, também denominado princípio da reserva legal, é 

tido por Nilo Batista como a base estrutural do estado de direito, e como a pedra 

angular de todo direito penal que aspire à segurança jurídica69, e está garantido no 

art. 5º, inciso XXXIX da Constituição da República de 1988, entre os direitos e 

garantias fundamentais, compreendido como cláusula pétrea, e no art. 1º do Código 

Penal, quando retrata que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena 

sem prévia cominação legal”70, e certamente é o princípio mais importante do Direito 

Penal. 

Segundo René Ariel Dotti a denominação mais apropriada para este princípio 

é como princípio da anterioridade da lei, uma vez que para o fato assumir caráter 

criminoso é exigível uma lei penal precedente ao fato71. 

Para Alexandre Couto Joppert o princípio da legalidade, salvo poucas 

exceções, é um princípio universal, por estar presente na maioria das legislações e 

ordenamentos dos países e em textos legais internacionais72. 

Para Heleno Cláudio Fragoso é o princípio da legalidade que regue nossa 

legislação penal73. 

Alguns autores atribuem a origem deste princípio à Magna Carta Inglesa de 

1215. Para Julio Fabbrini Mirabete “o princípio nullum crimen, nulla poena sine lege, 

assim formulado por Feuerbach, tem sua origem remota na Magna Carta, de João 

Sem Terra, em seu art. 39”74, no mesmo sentido ensina Heleno Cláudio Fragoso, ao 

classificar a Magna Carta imposta pelos barões ingleses ao rei como o mais seguro 

antecedente histórico do princípio, porém tal norma não representava garantia de 

                                                
69 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
p. 67. 
70 BRASIL, Código penal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de Antonio 
Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Livia Céspedes. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 547. 
71 DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 55. 
72 JOPPERT, Alexandre Couto. Fundamentos de direito penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 
37. 
73 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 107. 
74 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: parte geral. Vol. 1. 25. 
ed. São Paulo: Altas, 2009. p. 39. 
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direito substantivo, mas apenas de direito processual75. Já André Estefam as raízes 

deste princípio estão no Direito Medieval, nas magníficas instituições do Direito 

ibérico76. 

Com a Revolução Francesa, com o movimento da positividade jurídica e do 

Iluminismo, o princípio da legalidade ganha maior expressão na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, como uma resposta aos abusos do absolutismo e 

uma afirmação da nova ordem jurídica que se formava, e foi acolhido pela 

Constituição Francesa de 1791. 

Para Luiz Regis Prado o princípio da reserva legal origina-se no ideário da 

Ilustração, principalmente na obra de Cesare Beccaria de 1764, Dei delitti e delle 

pene, sendo que, somente com a Revolução Francesa este princípio se converte em 

uma exigência de segurança jurídica e de garantia individual77. Luiz Regis Prado 

discorre ainda sobre a fundamentação política e significado científico do princípio ora 

em análise78: 

 

 

O seu fundamento político radica principalmente na função de garantia da 
liberdade do cidadão ante a intervenção estatal arbitrária, por meio da 
realização da certeza do direito. O significado científico ou jurídico aparece 
na teoria da pena como coação psicológica de Feuerbach e, ao depois, na 
teoria da tipicidade de Beling. 

 

 

Para Heleno Cláudio Fragoso o fundamento jurídico do princípio da legalidade 

é consequência da teoria da coação psicológica de Feuerbach79: 

 

 

Toda inflição de pena pressupões uma lei penal (nulla poena sine lege). 
Somente a ameaça de um mal através da lei fundamenta a noção e a 
possibilidade jurídica da pena. A inflição de pena está condicionada à 
existência da ação ameaçada (Nulla poena sine crimine). Através da lei a 
pena ameaçada se liga ao fato como o pressuposto jurídico necessário. O 
fato legalmente ameaçado (o pressuposto legal) é condicionado através da 
pena legal (Nullum crimen sine poena legali). Através da lei o mal liga-se a 
determinada violação do direito como necessária conseqüência jurídica. 
Formulava, assim, Feuerbach, os princípios básicos do Direito Penal, que 

                                                
75 FRAGOSO, 2004, p. 108. 
76 ESTEFAM, André. Direito penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 28. 
77 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. Vol. 1. 9. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 140-141. 
78 Ibid., p. 141. 
79 FRAGOSO, op. cit., p. 111-112. 
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em caso algum admitiam exceção. Em nenhum caso pode haver crime ou 
pena sem prévia ameaça. 

 

 

O primeiro instrumento normativo no qual se revela o reconhecimento 

legislativo do princípio da legalidade se deu em 1776, com a Declaração de Virgínia. 

No Brasil, a primeira Constituição brasileira que elenca o princípio da reserva legal é 

a Constituição Política do Império de 1824, sendo repetido em todas subsequentes, 

assim como nos Códigos Penais, sendo que o primeiro a acolher este princípio foi o 

Código Criminal de 1830. 

Jorge Alberto Romeiro entende que a necessidade da liberdade individual e a 

segurança do próprio direito são os fundamentos político-jurídicos do princípio da 

legalidade80: 

 

 

Tendo como fundamento político-jurídico a necessidade da liberdade 
individual e a segurança do próprio direito, esse princípio de exigência da 
anterioridade da lei penal figurou sempre em todas as nossas constituições 
e cartas constitucionais e, conseqüentemente, em todos os nossos códigos 
penais comuns e militares. 

 

 

Para André Estefam o princípio da legalidade tem dois aspectos: o político, o 

qual impede a punição de condutas pretéritas lícitas, e o jurídico, o qual determina 

que a conduta censurável com suas sanções penas seja previamente fixada pela lei 

penal81. 

Alguns doutrinadores, como Julio Fabbrini Mirabete, entendem que os 

princípios da intervenção mínima, da proporcionalidade, da humanidade e da 

culpabilidade são desdobramentos do princípio da legalidade, e formam um todo 

indivisível82. 

Para Alexandre Couto Joppert o princípio da legalidade constitui uma garantia 

constitucional dos direitos do homem, uma vez que é “condição indispensável de 

segurança e liberdade individual, que de certo inexistiriam se o Estado pudesse 

punir fatos não previamente incriminados pelo legislador”83. 

                                                
80 ROMEIRO, 1994, p. 40. 
81 ESTEFAM, 2008, p. 28. 
82 MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 41. 
83 JOPPERT, 2006, p. 38. 
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Segundo aduz Ricardo Henrique Alves Giuliani o princípio da legalidade é 

uma garantia ao sujeito, uma vez que o sujeito só pode ser acusado de crime 

previamente definido por lei84. 

René Ariel Dotti aduz que o princípio da anterioridade da lei é, primeiramente, 

“uma das garantias naturais em favor dos indivíduos na medida em que o crime e 

apena estão impregnados de valores humanos85. 

Assim como Alexandre Couto Joppert, Jorge Alberto Romeiro aduz que o 

princípio da reserva legal é quase aceito universalmente, não sendo autorizado a 

qualquer país pretender-lhe a propriedade86. 

Segundo Heleno Cláudio Fragoso o princípio da reserva legal é reconhecido 

universalmente como garantia essencial do cidadão e ilimitação do poder punitivo do 

Estado, sendo a lei escrita considerada, no direito continental, “elemento de garantia 

indispensável, apresentando-se como única fonte de normas incriminadoras”87. 

Considerando a gravidade dos meios coercitivos empregados pelo Estado nas 

sanções aplicadas aos delitos, vislumbra-se a necessidade de uma limitação do 

poder punitivo do Estado para não ocorrer medidas excessivas que possam ferir os 

direitos fundamentais da pessoa. O princípio da legalidade, por meio de suas 

funções, vem limitar este poder punitivo, impedido assim excessos e exageros no 

momento de repreensão as condutas delituosas. 

Para tanto, Nilo Batista entende que o princípio da legalidade, além de excluir 

as penas ilegais, sendo esta sua função de garantia, também constitui a pena legal, 

sua função constitutiva88. 

Julio Regis Prado discorre que o princípio da legalidade não impõe restrições 

somente ao legislador como também ao intérprete89: 

 

 

O princípio da reserva legal dá lugar a uma série de garantias e 
conseqüências em que se manifesta o seu aspecto material – não 
simplesmente formal -, o que importa em restrições ao legislador e ao 
intérprete da lei penal. 

 

                                                
84 GIULIANI, Ricardo Henrique Alves. Direito penal militar. 3. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. 
p. 15. 
85 DOTTI, 2002, p. 58. 
86 ROMEIRO, 1994, p. 39. 
87 FRAGOSO, 2004, p. 110-111. 
88 BATISTA, 2007, p. 68. 
89 PRADO, 2010, p. 141. 
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Segundo Julio Fabbrini Mirabete mesmo que o fato seja imoral, antissocial ou 

danoso, só haverá uma conduta criminosa se, anteriormente ao fato, existir uma lei 

que considere tal conduta como crime90. 

Entretanto, o Estado não deve agir de forma discricionária, incriminando 

condutas inofensivas à sociedade. A incriminação destas condutas ofende a 

dignidade da pessoa humana. Para André Estefam o Estado não possuí “carta 

branca” na criação dos tipos penais, devendo o legislador selecionar 

adequadamente quais condutas merecem ser proibidas pelo direito penal91. 

Cezar Roberto Bitencourt aduz sobre a aplicabilidade do princípio da 

legalidade na elaboração das normas incriminadoras, concluindo que por este 

princípio a lei deve definir a conduta proibida com precisão e de forma cristalina92: 

 

 

Em termos bem esquemáticos, pode-se dizer que, pelo princípio da 
legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, 
isto é, nenhum fato pode ser considerado crime e nenhuma pena criminal 
pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei 
definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente. 

 

 

Heleno Cláudio Fragoso aduz que o princípio da reserva legal tem alcance as 

todas espécies de pena e a qualquer norma jurídico-penais que tenham sido 

promulgadas na forma prevista na Constituição da República de 198893. 

O postulado básico do princípio ora tratado, para Julio Fabrrini Mirabete, inclui 

também o princípio da anterioridade da lei penal, com dupla garantia, uma de ordem 

criminal e outra de ordem penal, uma vez que só poderá ser aplicado ao agente da 

conduta criminosa pena prevista anteriormente na lei como aplicável ao autor do 

crime praticado94. 

Segundo Luiz Regis Prado o postulado nullum crimen, nulla poena sine lege 

praevia, scripta et stricta além de limitar das fontes formais do Direito Penal e 

garantir a liberdade pessoal do cidadão, duas funções reciprocamente 

condicionadas, também faz distinção entre a mera legalidade e o postulado da 

                                                
90 MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 39. 
91 ESTEFAM, 2008, p. 30. 
92 BITENCOURT, 2011, p. 41. 
93 FRAGOSO, 2004, p. 113. 
94 MIRABETE; FABBRINI, op. cit., p. 40. 
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estrita legalidade, modelo regulativo que exige como fundamento da legalidade 

penal as demais garantias95. 

 

 

3.1 FUNÇÕES 

 

 

Para a melhor compreensão do princípio da legalidade os doutrinadores 

costumam subdividir este princípio em quatro funções. 

Nilo Batista aduz sobre as funções do princípio da legalidade96: 

 

 

Pode o princípio da legalidade, visto pelo prisma de garantia individual, ser 
decomposto em quatro funções [...] Primeira: proibir a retroatividade da lei 
penal (nullum crimen nulla poena sine lege praevia) [...] Segunda: proibir a 
criação de crimes e penas pelo costume (nullum crimen nulla poena sine 
lege scripta) [...] Terceira: proibir o emprego de analogia para criar crimes, 
fundamentar ou agravar penas (nullum crimen nulla poena sine lege scrita) 
[...] Quarta: proibir incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen 
nulla poena sine lege certa). 

 

 

Para Francisco de Assis Toledo a função de garantia penal provoca o 

desdobramento do princípio da legalidade em quatro princípios97: 

 

 

[…] o princípio da legalidade é obtido no quadro da denominada “função de 
garantia penal”, que provoca seu desdobramento em quatro princípios: (a) 
nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (proibição da edição de leis 
retroativas que fundamentem ou agravem a punibilidade); (b) nullum crimen, 
nulla poena sine lege scripta (proibição da fundamentação ou do 
agravamento da punibilidade pelo direito consuetudinário); (c) nullum crimen, 
nulla poena sine lege scricta proibição da fundamentação ou do 
agravamento da punibilidade pela analogia); (d) nullum crimen, nulla poena 
sine lege certa (a proibição de leis penais indeterminadas). 

 

 

Passaremos agora a análise individual de cada função. 

 

 

                                                
95 PRADO, 2010, p. 141. 
96 NILO, 2007, p. 68-77. 
97 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1986 
apud MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 41. 
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3.1.1 Proibir a Retroatividade da Lei 

 

 

Esta função é divulgada pela fórmula nullum crimen nulla poena sine lege 

praevia. Sendo o princípio uma resposta aos abusos absolutistas, principalmente a 

criação de leis posteriores ao fato, esta função é considerada a função história do 

princípio. 

O princípio da legalidade vem garantir uma segurança jurídica por meio da 

não criação de leis para a punição de fato anterior. Desta maneira, ao praticar uma 

conduta delituosa, o agente pode previamente conhecer em qual tipo penal sua 

conduta será enquadrada. 

Para Heleno Cláudio Fragoso a proibição da retroatividade alcança somente 

as leis, não se atendo as alterações da jurisprudência dos tribunais98. 

É certo que a regra constitucional é da irretroatividade da lei, entretanto é 

opinião doutrinária dominante que a retroatividade de lei mais benéfica ao acusado 

não só é possível como de caráter obrigatório. 

André Estefam aduz sobre a anterioridade do princípio da reserva legal que “a 

lei penal dever ser necessariamente anterior à conduta. Só se projeta a fatos futuros, 

a não ser que se mostre benéfica ao acusado”99. 

Alexandre Couto Joppert denomina esta função como sendo o princípio da 

anterioridade, para que o fato possa ser punido criminalmente este deve ter sido 

praticado após a edição da lei que o defina como delito100: 

 

 

Desta forma, para punição criminal não basta que o fato praticado esteja 
previsto em lei como proibido. É também indispensável que o mesmo seja 
praticado após a edição da lei que incriminou, não sendo possível a 
retroatividade de lei penal mais severa para alcançar fatos anteriores a sua 
edição, e que eram, até então, lícitos ou menos gravosos. 

 

 

Luiz Regis Prado discorre sobre a função da irretroatividade da lei como uma 

forma de restringir o arbítrio legislativo e judicial na elaboração ou aplicação 

                                                
98 FRAGOSO, 2004, p. 114. 
99 ESTEFAM, 2008, p. 29. 
100 JOPPERT, 2006, p. 40. 
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retroativa de lei prejudicial, expondo a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948101: 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 o acolhe nos termos 
seguintes: “Ninguém será condenado por ações ou omissões que no 
momento de sua prática não forem delitivas segundo o Direito nacional ou 
internacional. Tampouco será imposta pena mais grave do que a aplicável 
no momento da comissão do delito” [...]. Trata-se de restringir o arbítrio 
legislativo e judicial na elaboração ou aplicação retroativa de lei prejudicial. 

 

 

Neste esteio se verifica que a proibição da retroatividade da lei somente se 

aplica nos casos em que a lei classifique nova conduta como crime ou cumule pena 

mais grave a conduta delituosa já existente. Portanto, é perfeitamente cabível a 

retroatividade de lei mais benéfica, chamada retroatividade benéfica, tanto lei que 

desconsidere a conduta como crime quanto a lei que modifique a sanção para uma 

mais favorável ao acusado. 

 

 

3.2.2 Proibir a Criação de Crimes e Penas pelo Costume 

 

 

Possuí como fórmula a expressão nullun crimen nulla poena sine lege scripta. 

Só as leis devidamente promulgadas, ou seja, de acordo com as previsões 

constitucionais, podem criar crimes e penas, sendo vedado ao direito 

consuetudinário fazê-lo. Desta forma, o princípio vem garantir uma segurança 

jurídica afastando o uso dos costumes como fonte legal de criação de lei. 

Segundo Luiz Regis Prado esta função, sendo o caráter absoluto de reserva 

legal, em conjunto com o princípio da divisão dos poderes, impede a delegação por 

parte do poder legislativo de matéria de sua competência exclusiva102. Neste esteio, 

somente o poder legislativo tem competência e legitimidade para definir infrações 

penais e suas respectivas consequências jurídicas. 

                                                
101 PRADO, 2010, p. 143. 
102 Ibid., p. 142. 
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O autor aduz ainda sobre o fundamento da competência privativa do poder 

legislativo103: 

 

 

O motivo que justifica a escolha do Legislativo como o único detentor do 
poder normativo em sede penal reside em sua legitimação democrática 
(representatividade popular – art. 1º, parágrafo único, CF), fazendo com que 
seu exercício não seja arbitrário. 

 

 

Para André Estefam não são todas as espécies normativas que podem versar 

sobre matéria penal104: 

 

 

Das várias espécies normativas existentes em nosso ordenamento jurídico 
(CF, art. 59), somente a lei ordinária e a lei complementar podem versar 
sobre matéria penal, excluindo-se, portanto, a medida provisória (CF, art. 62, 
com disciplina da EC n. 32/2001), a lei delegada […], a resolução, o decreto 
legislativo e as emendas constitucionais (porque as três últimas são 
espécies normativa privativas do Congresso Nacional e para sua produção 
não há o concurso do Poder Executivo, característica necessária em se 
tratando de lei com conteúdo penal). 

 

 

Não se pode afastar a utilização dos costumes na elaboração das leis, uma 

vez que os costumes desempenham uma função integrativa, devido a sua influência 

no direito privado. O Direito vem para regulamentar fatos que ocorrem na sociedade, 

portanto que fatos costumeiros da sociedade. O que se nega é a função derrogatória 

dos costumes. 

Neste sentido Nilo Batista conclui que “o princípio da legalidade proíbe a 

intervenção dos costumes apenas – porém incondicional e totalizantemente – no que 

concerne à criação (definição ou agravamento) de crimes e penas”105. 

 

 

3.2.3 Proibir o Emprego de Analogia para Criar Crimes, Fundamentar ou Agravar 

Penas 

 

 

                                                
103 PRADO, 2010, p. 143. 
104 ESTEFAM, 2008, p. 29. 
105 BATISTA, 2007, p. 71. 
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Expressado por meio do brocardo nullum crimen nulla poena sine lege stricta, 

esta função impossibilita o interprete de utilizar a analogia a fim de tentar abranger 

fatos não previstos expressamente pelo legislador, socorrendo a fatos similares para 

enquadrar a conduta, em prejuízo do agente. 

Analogia é o procedimento lógico pelo qual se passa de uma afirmação 

singular para outra afirmação singular em virtude da semelhança existente entre as 

duas. 

A fórmula básica da analogia é dada por Manuel Atienza Rodríguez106, onde 

“M” e “S” representam condutas humanas e “P” representa o proibido sob cominação 

de pena: 

 

 

(1) M é P 
(2) S é semelhante a M 
(3) S é P 

 

 

Para Alexandre Couto Joppert esta função é denominada como princípio da 

reserva absoluta, onde somente o Poder Legislativo, por intermédio de procedimento 

constitucional, pode determinar o tipo penal, o que afasta o uso de analogia e da 

adaptação de espécies normativas com força de lei para a criação de tipos penais e 

suas sanções107: 

 

 

Adota-se o princípio da “reserva absoluta” da lei […]. Tal fato afasta a 
possibilidade da analogia, dos princípios gerais do direito e dos costumes 
criarem figuras delitivas e respectivas penas. Além disso, também se veda a 
possibilidade de espécies normativas com força de lei, mas que lei não são, 
serem aptas à criação de delitos e sanções penais, como é o caso das 
medidas provisórias. 

 

 

Todavia, é quase unanimidades entres os doutrinadores brasileiros o uso da 

analogia in bonam partem, ou seja, aquela que favorece o acusado. O próprio 

Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução às normas do 

                                                
106 RODRÍGUEZ, Manuel Atienza. Sobre la analogia em el derecho. Madri: Ed. Cívitas, 1986 apud 
BATISTA, 2007, p. 74-75. 
107 JOPPERT, 2006, p. 39. 
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Direito Brasileiro108 -, em seu art. 4º determina que na omissão da lei, o juiz decidirá 

segundo a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Não podemos 

deixar de ressaltar que tal regra possui uma limitação no Direito Penal devido ao 

próprio princípio ora analisado, em sua função que proibi a criação de crimes e 

penas pelo costume. 

 

 

3.2.4 Proibir Incriminações Vagas e Indeterminadas 

 

 

Conjugada pela fórmula nullum crimen nulla poena sine lege certa, esta 

função vem para limitar o poder do legislador, determinando que o tipo penal seja 

preciso, determinado, claro e inteligível por todos. 

Para Sebastián Soler esta função não visa unicamente limitar a conduta 

contida no tipo penal, mas também determinar quais condutas o tipo penal não 

abrange, permitindo assim o conhecimento das condutas permitidas109: 

 

 

[...] a só existência de lei prévia não basta; esta lei deve reunir certos 
caracteres: deve ser concretamente definitória de uma ação, deve traçar 
uma figura cerrada em si mesma, por força da qual se conheça não 
somente qual é a conduta compreendida, senão também qual é a não 
compreendida. 

 

 

Além da proibição de expressões indeterminadas, esta função visa tratar as 

condutas com gravidade penal similar com a mesma graduação de sanções, 

determinando um mínimo e um máximo para as penas, mantendo correspondência 

com a menor ou maior potencial lesivo. Esta função vem para impedir, conforme Nilo 

Batista, aplicação de soluções radicalmente diferentes para fatos pelo menos 

tipicamente assimiláveis110. 

Luiz Regis Prado nomeia esta função como princípio da taxatividade ou da 

determinação. Para o autor a taxatividade diz respeito ao legislador, a técnica de 

                                                
108 BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 9 set. 1942. 
109 SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino. Buenos Aires: TEA, 1970 apud FRAGOSO, 2002, p. 
115. 
110 BATISTA, 2007, p. 80. 
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elaboração da lei penal, “que deve ser suficientemente clara e precisa na formulação 

do conteúdo do tipo injusto e no estabelecimento da sanção para que exista 

segurança jurídica” para que permita a todos os destinatários da lei conhecer seu 

conteúdo e diferenciar entre o penal lícito e o ilícito. Já por determinação o autor 

afirma que o juiz deve interpretar e aplicar a norma penal dentro dos limites 

estabelecidos por ela, o que restringe a liberdade decisória do julgador111. 

Segundo André Estefam a lei penal deve ser determinada em seu conteúdo, 

se a lei não é determinada seria o juiz quem decidiria por meio de critérios vagos e 

indeterminados o que é ou não crime112. 

Entretanto, a taxatividade somente deve ser observada quando for possível 

ao legislador determinar de forma precisa o tipo penal. Nesta linha, Alexandre Couto 

Joppert aduz que em determinadas circunstâncias são humanamente inviáveis de 

descrever113: 

 

 

Ressalva-se que essa taxatividade somente é exigível quando for possível 
ao legislador definir com exatidão a figura delitiva. Isso porque, em certas 
circunstâncias, é humanamente inviável essa descrição detalhada. Toma-se, 
por exemplo, o tipo incriminador do homicídio culposo […] seria impossível 
de descrever as milhões de hipóteses em que uma pessoa poderia acarretar 
culposamente a morte de outra. […] Daí a necessidade de elaborar um tipo 
penal aberto, cuja incidência ficará a cargo do labor valorativo do julgador 
[...] 

 

 

Para Heleno Cláudio Fragoso a não observância esta função entrega a 

identificação do fato punível ao arbítrio do julgador114. 

A utilização de expressões imprecisas não só fere o princípio da legalidade 

como também diversos direitos fundamentais do cidadão, portanto a individualização 

da pena possui o status de garantia individual, expandindo os efeitos do princípio da 

legalidade para o momento de aplicação e execução da pena imposta. 

Os doutrinadores elencam três formas de violação do princípio da legalidade. 

A primeira forma é a ocultação do núcleo do tipo, entende-se como núcleo do tipo o 

verbo que exprime a ação. Esta ocultação pode ser dar por completo ou ocultar-se 

atrás de outro verbo que determine um agir vago e indeterminado. 

                                                
111 PRADO, 2010, p. 143. 
112 ESTEFAM, 2008, p. 29. 
113 JOPPERT, 2006, p. 40. 
114 FRAGOSO, 2002, p. 115. 
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Outra forma é empregar elementos do tipo sem precisão semântica, 

elementos que não permita uma certeza típica. 

A terceira ocorrência são as tipificações abertas e exemplificativas, são os 

chamados tipos penais amplos ou abertos. 

Julio Fabbrini Mirabete utiliza como exemplo o art. 9º da Lei nº 7.170, de 14 

de dezembro de 1983, a denominada Lei de Segurança Nacional115, que entende 

como crime submeter o território nacional, ou parte dele, ao domínio ou à soberania 

de outro país, para discorrer sobre a infração ao princípio da legalidade utilizando 

para tanto a descrição vaga116: 

 

 

Exige o princípio ora em estudo que a lei defina abstratamente um fato, ou 
seja, uma conduta determinada de modo que se possa reconhecer qual o 
comportamento considerado como ilícito. Infringe, assim, o princípio da 
legalidade a descrição penal vaga e indeterminada que não possibilita 
determinar a abrangência do preceito primário da lei penal e possibilita com 
isso o arbítrio do julgador. 

 

 

Julio Fabbrini expõe ainda que a cominação de penas com indeterminadas 

em margens elásticas, que não determinam a quantidade de pena aplicada ao 

sentenciado, infringe o princípio da reserva lega, uma vez que gera para o 

condenado incerteza do tempo de privação de sua liberdade117. 

 

 

3.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NA JUSTIÇA MILITAR 

 

 

Como já foi estudado, o Direito Penal Militar se utiliza de alguns dos princípios 

do Direito Penal comum, dentre eles o princípio da legalidade.   

                                                
115 BRASIL. Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Define os crimes contra a segurança nacional, 
a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 1983. 
116 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Observação sobre o princípio da reserva legal. Revista de Direito 
Penal 1 apud MIRABETE; FABBRINI, 2009, p. 40. 
117 MIRABETE; FABBRINI, loc. cit. 
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José da Silva Loureiro Neto aduz que os princípios básicos do Direito Penal 

comum também são válidos para o Direito Penal Militar, uma vez que este nada mais 

é do que uma especialização do Direito Penal comum118. 

Ricardo Henrique Alves Giuliani expõe que o princípio da legalidade na 

Justiça Militar não se difere em aspecto algum com o princípio insculpido na 

Constituição da República de 1988119: 

 

 

No título I do Código Penal Militar, encontram-se os critérios da aplicação da 
lei penal militar, iniciando com o princípio da legalidade que vem insculpido 
no art. 1.º do diploma legal, mencionando que não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, nos mesmos moldes 
do art. 5º XXXIX, da CF (nullum crimen, nulla poena sine lege). 

 

 

Para Cícero Robson Coimbra Neves o princípio da legalidade é um princípio 

monovalente geral, eis que serve apenas para a ciência do Direito em seu ramo do 

Direito Público120. 

 

 

3.2.1 Código Penal Militar 

 

 

O Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal 

Militar, adotou a teoria da causalidade, uma teoria neoclássica, segundo a qual basta 

a voluntariedade, o elemento subjetivo, não se atentando com o objetivo final, com o 

resultado. Na teoria da causalidade o elemento subjetivo é analisado na 

culpabilidade e não no injusto penal. Sendo assim, o dolo e a culpa estão na 

culpabilidade, conforme o art. 33 do Código Penal Militar121: 

 

 

Art. 33. Diz-se o crime: 
Culpabilidade 

                                                
118 LOUREIRO NETO, 1992, p. 24. 
119 GIULIANI, 2011, p. 14. 
120  NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Apontamentos de direito penal 
militar: parte geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 34. 
121 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 281-282. 
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I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo; 
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou 
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das 
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, 
supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. 

 

 

As principais penas legitimadas no Código Penal Militar são a pena de morte, 

a reclusão, a detenção, a prisão, o impedimento, a suspensão do exercício do posto, 

graduação, cargo ou função, e a pena de reforma. Todas estão regulamentadas nos 

incisos do art. 55 do referido Codex122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 285. 
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4 CRIME DE ENTORPECENTE 

 

 

O legislador penal militar não definiu crime militar, entretanto os enumerou 

taxativamente no art. 9º do Código Penal Militar123 , adotando assim um critério 

ratione legis. E a Constituição da República de 1988 seguiu em mesmo sentido ao 

dispor em seu art. 124 que são crimes militares aqueles previstos em lei124. 

Segundo Célio Lobão os crimes militares em conformidade com o critério 

ratione legis, ou critério objetivo, são os previstos no Código Penal Militar e que 

atendam os requisitos expressos no referido diploma penal125. 

Para Ronaldo João Roth a especialidade do crime militar em relação ao crime 

comum se dá da mesma maneira da especialidade do Direito Penal Militar em face 

do Direito Penal comum126. 

Célio Lobão denomina crime militar a infração penal prevista no Código Penal 

Militar que lesa bens ou interesses relacionados à destinação constitucional das 

Forças Militares, principalmente os princípios da hierarquia e disciplina127. 

Os crimes militares possuem duas classificações, sendo o crime militar 

próprio ou propriamente militar aqueles previstos somente no Código Penal Militar e 

que somente militar pode ser agente, salvo o crime de insubmissão (único crime 

propriamente militar que somente civil, o conscrito, pode ser agente ativo, e o crime 

militar impróprio ou impropriamente militar é aquele previsto tanto no Código Penal 

Castrense quanto no Código Penal comum, se diferenciando por circunstâncias 

previstas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, e que não exige condição 

especial do agente, podendo ser praticado tanto por militar quanto por civil. 

Clóvis Beviláqua classifica os crimes militares em essencialmente militares 

(propriamente militar), militares por compreensão normal da função militar 

(impropriamente militar) e os acidentalmente militares (cometidos por civis)128. 

                                                
123 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 278. 
124 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 
1988. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p 52. 
125 LOBÃO, 1999, p. 51. 
126  ROTH, Ronaldo João. Crime militar versus crime comum: identificação e conflito aparente de 
normas In: RAMOS, Dircêu Torrecillas; COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, Ronaldo João (Coords.) 
Direito militar: doutrinas e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 505. 
127 LOBÃO, op. cit., p. 44-45. 
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Neste sentido, o crime de entorpecente é tipificado como militar nos termos do 

art. 9º, inciso I, 1ª parte, do Código Penal Militar, uma vez que não exige especial 

condição funcional do agente, podendo ser praticado por militar ou civil. Portanto, trata-

se de um crime impropriamente militar. 

O crime de entorpecente é tratado no art. 290 do Capítulo III (Dos Crimes 

contra a Saúde) do Título VI (Dos Crimes contra a Incolumidade Pública), da Parte 

Especial do Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro de 1969129 - “Código 

Penal Militar” -, e engloba o tráfico, a posse e o uso em um único tipo penal: 

 

 

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 5 (cinco) anos. 

 

 

Luciano Moreira Gorrilhas entende que o delito tipificado no art. 290 do 

Código Penal Militar estaria mais bem colocado no capítulo destinado aos crimes 

contra a Administração Militar, e deste modo se eliminaria as discussões acerca da 

aplicação do princípio da insignificância130: 

 

 

De fato, sobressai-se dentre as elementares do delito em discussão a 
locução "em lugar sujeito à Administração Militar". Ou seja, os diversos 
comportamentos descritos nos tipos (onze verbos) somente serão 
reprimidos se executados em lugar sujeito à Administração Militar. De 
observar-se que esta é a nota marcante do artigo 290 do CPM. Assim, fica 
nítido que o legislador realçou com cores fortes o aspecto do locus delicti 
commissi, enquanto que a saúde pública ficou, ao que nos parece, relegada 
a plano secundário. […] caso, por suposição, estivesse o artigo 290 CPM 
inserto nos crimes contra à Administração Militar, resultariam eliminadas 
todas as discussões acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância 
nas apreensões envolvendo pequenas (ínfimas) quantidades de 
substâncias entorpecentes. 

 

                                                                                                                                                   
128 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito, justiça e processo militar. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1919 
apud LOBÃO, 1999, p. 42. 
129 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 329. 
130  GORRILHAS, Luciano Moreira. O art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova Lei Antidrogas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1400, 2 maio 2007. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9830>. Acesso em: 31 ago. 2011. 
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Para Edgard de Brito Chaves Júnior o legislador não foi coerente ao comparar 

o usuário de entorpecente ao traficante131: 

 

 

Não se pode nem pensar em comparar o viciado com o traficante de drogas. 
O viciado é um doente, que merece atenção médica, e não repressão penal. 
O traficante é um dejeto humano, um verme imundo, que não pode ser 
tratado como ser humano, mas deve ser eliminado do convívio social. 

 

 

Luciano Moreira Gorrilhas segue na mesma linha ao aduzir que a lei penal 

militar foi condizente com o tráfico de entorpecentes e extremamente rigorosa com o 

usuário-militar132: 

 

 

Assim, por incrível que possa parecer, torna-se factível que um agente, 
condenado pela prática de tráfico de drogas no interior de uma OM, pelo art 
290 do CPM, venha a ser contemplado com a suspensão condicional da 
pena (Sursis). Para tanto, basta que seja primário e de bons antecedentes e 
venha a ser apenado com até dois anos de reclusão. O incrível é que a 
mesma punição poderá sofrer um simples usuário, reincidente, preso em 
flagrante portando drogas [...]. 

 

 

Segundo Ronaldo João Roth o crime de entorpecente é um assunto delicado, 

pois transcende ao vício e ao uso de substância entorpecente, tendo foco no perigo 

à saúde pública, sendo um delito de perigo abstrato. Por consequência, a pouca 

quantidade não afasta a tipicidade da conduta133. 

Neste sentido, destaca-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal Militar, 

em grau de recurso de apelação134: 

 

                                                
131 CHAVES JÚNIOR, Edgard de Brito. Direito penal e processo penal militar. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986. p. 87. 
132  GORRILHAS, Luciano Moreira. O art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova Lei Antidrogas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1400, 2 maio 2007. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9830>. Acesso em: 31 ago. 2011. 
133  ROTH, Ronaldo João. O princípio da insignificância e o Direito Penal Militar: drogas, crimes 
patrimoniais, e disciplina e hierarquia In: RAMOS, Dircêu Torrecillas; COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, 
Ronaldo João (Coords.) Direito militar: doutrinas e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 528-
529. 
134 BRASIL. Superior Tribunal Militar. Ap. nº 0000017-60.2006.7.09.0009, rel. Min. William de Oliveira 
Barros, Brasília, DF 26 de março de 2010. Disponível em: <http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1= 
&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20 
Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=
1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI>. Acesso em: 14 set. 2011. 

http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=%20&s2=0000017-60.2006.7.09.0009&s3=William%20ADJ1%20de%20ADJ1%20Oliveira%20ADJ1%20%20Barros&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI
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Ementa: POSSE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MILITAR EM 
SERVIÇO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ESPECIALIDADE DA NORMA 
PENAL CASTRENSE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO 
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. Não se aplica o princípio 
da insignificância em crime de tóxico, no âmbito desta Justiça Especializada, 
tendo em vista a necessidade de se tutelar valores intrínsecos às Forças 
Armadas. A pretensão defensiva, no sentido de considerar a conduta mero 
ato disciplinar, não encontra respaldo na legislação penal castrense e na 
jurisprudência desta Corte A norma do artigo 290 do CPM, ainda que mais 
antiga, é especial em relação à Lei nº 11.343/2006, dada a peculiaridade do 
bem jurídico protegido pelo legislador castrense. A novel legislação se 
destina a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil e, portanto, não 
se coaduna com a realidade verificada nos quartéis. Precedentes da Corte e 
do Excelso Pretório. Improvido o apelo defensivo. Decisão unânime. 

 

 

Outra decisão que se faz importante destacar é a proferida no dia 16 de 

dezembro de 2009, pelo Ministro Antonio Apparicio Ignacio Domingues, em grau de 

embargos135: 

 

 

Ementa: Embargos. Posse de entorpecente. Princípio da insignificância. 
Inaplicabilidade. Embargos rejeitados. O crime previsto no art. 290 do CPM 
ultrapassa a esfera da intimidade do agente, pois atenta contra a estrutura e 
a operacionalidade das Forças Armadas. A simples posse da substância 
entorpecente, mesmo em pequena quantidade para uso próprio, caracteriza 
a conduta típica, não se cogitando da apuração da lesividade em cada caso 
específico. Decisão desta Corte no sentido de negar a incidência do 
princípio da insignificância na posse ou uso de entorpecente ou substância 
de feito similar. Embargos rejeitados para manter íntegro o Acórdão 
hostilizado. Decisão unânime. 

 

 

A tutela recai diretamente sobre a saúde e a incolumidade pública, porém não 

se desprender que a prática deste delito por militares ofende, por certo, também os 

princípios da hierarquia e da disciplina, por serem os pilares constitucionais sobre os 

quais se erigem as Forças Armadas. 

 

                                                
135 BRASIL. Superior Tribunal Militar EBM. nº 0000013-93.2007.7.02.0102, rel. Min. Antonio Apparicio 
Ignacio Domingues, Brasília, DF 05 de março de 2010. Disponível em: http://www.stm.gov.br/cgi-
bin/nph-brs?s1=&s2=0000013-93.2007.7.02.0102&s3=Antonio%20ADJ1%20Apparicio%20ADJ1%20 
Ignacio%20ADJ1%20Domingues&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s13=&s14=&s15
=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI>. Acesso em: 14 set. 
2011. 

http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=&s2=0000013-93.2007.7.02.0102&s3=Antonio%20ADJ1%20Apparicio%20ADJ1
http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=&s2=0000013-93.2007.7.02.0102&s3=Antonio%20ADJ1%20Apparicio%20ADJ1
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O autor aduz ainda que se deve ter bem claro que o bem jurídico tutelado é a 

saúde pública, não confundindo com outros bens jurídicos, tais como a hierarquia e 

disciplina136. 

Para Luciano Moreira Gorrilhas o uso de entorpecentes por militares de 

serviço que portam armas de alto potencial lesivo é preocupante, uma vez que 

colocam a segurança da Organização Militar em potencial risco, na medida em que 

facilitam as ações das organizações criminosas, as quais invadem os quartéis para 

subtrair armamento. Deste modo, o autor entende cabível o princípio da 

insignificância apenas quando o infrator for civil 137. 

 

 

4.1 APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR 

 

 

A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, foi promulgada diante dos anseios 

da sociedade em vista do aumento expressivo do tráfico de substâncias 

entorpecentes, e da necessidade de apresentar soluções diferenciadas ao usuário 

do traficante. 

Para José Almir Pereira da Silva a equiparação de tratamento somente 

prejudicava o usuário, com a restrição de sua liberdade, sem a possibilidade do 

tratamento adequado de que necessita o usuário138: 

 

 

[...] constata-se que Lei Penal Comum em época pretérita não conseguia 
distinguir o viciado do traficante, tratando ambos com rótulo de “maconheiro, 
cheirador, drogado...”, sendo que pessoas surpreendidas na situação de 
usuários eram imediatamente lançadas ao cárcere, independentemente de 
provado a sua situação de dependente químico ou não. 
Ocorre que com as mudanças sociais e conscientização nacional e 
internacional, declinou-se no entendimento que o usuário necessitava 
verdadeiramente de um tratamento médico e não da reprimenda corporal, 
neste sentido houve uma mudança radical na política criminal, respaldada 
pela conscientização social, e com o surgimento da Lei nº 9.099/95 e 
10.259/01 adotou-se penas alternativas. 

 

 

                                                
136 ROTH, 2011, p. 529. 
137 GORRILHAS, Luciano Moreira. A incidência do uso de drogas ilícitas nos quartéis das Forças 
Armadas. Revista Direito Militar, Florianópolis, n. 87, p. 11-15, jan. 2011. 
138 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
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A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, adota, em seu art. 28, penas 

socioeducativas, abolindo as penas privativas de liberdade para o usuário139: 

 

 

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 a programa ou curso educativo. 

 

 

José Almir Pereira da Silva entende que a vedação da aplicação da pena 

privativa de liberdade não descriminalizou o uso de substância entorpecente, porém 

tal conduta deixou de ser considerada delito penal140. 

Para Luciano Moreira Gorrilhas é certo que, enquanto a legislação penal e 

processual comum avançaram no tratamento do delito de entorpecentes, a lei penal 

e processual militar permanece paralisada no tempo141. 

Segundo José Almir Pereira da Silva o Direito Penal Militar, por sempre rotular 

o usuário de substância entorpecente como criminoso odioso, não se ateve a 

compreender a dependência química e a necessidade de tratamento médico 

imediato142: 

 

 

Já o Direito Penal Militar, sempre primou pela reprimenda corporal para o 
usuário de entorpecente, rotulado-o, muitas vezes, como um criminoso 
odioso, esquecendo-se de lançar sobre o usuário ou dependente químico 
abrangido por esta legislação castrense uma ótica sócio-educativa a fim de 
entender que se trata de um doente, que necessita de tratamento médico 
imediato. 

 

 

Para o autor a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, traz uma benesse ao 

usuário-militar eis que tem por objetivo recolocar o dependente químico ou usuário 

                                                
139 BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 ago. 2006. 
140 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
141  GORRILHAS, Luciano Moreira. O art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova Lei Antidrogas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1400, 2 maio 2007. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9830>. Acesso em: 31 ago. 2011. 
142 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
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na sociedade por meio de medidas socioeducativas, políticas de formação 

continuada e implantação de projetos pedagógicos de preservação do uso indevido 

de drogas. Neste sentido, o Direito Penal Militar não pode deixar de se enquadrar na 

realidade social por se entender alheio a tal realidade e prejudicar o dependente 

químico143: 

 

 

Neste mister, não se torna razoável que somente o Direito Penal Militar se 
afugente desta realidade social, agindo como se todas as medidas e 
mudanças nada afetasse este segmento especializado do direito. Admitir 
essa hipótese, é o mesmo que admitir que o Direito Penal Militar existe por 
si só, num mundo “isolado e repleto de dogmas”, o que não é verdade 

 

 

 

Neste sentido, não se pode deixar de analisar o art. 2º e seus parágrafos do 

Código Penal Militar, os quais tratam da retroatividade da lei144: 

 

 

Lei supressiva de incriminação 
Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 
considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência de sentença 
condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. 
Retroatividade da lei mais benéfica 
§ 1º A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-
se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença 
condenatória irrecorrível. 
Apuração da maior benignidade 
§ 2° Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior 
devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas 
normas aplicáveis ao fato. 

 

 

Segundo Ricardo Henrique Alves Giuliani no caso de uma lei posterior e outra 

lei anterior tratarem do mesmo assunto, o Código Penal Militar estabelece que a 

análise da maior benignidade deva se dar no caso concreto e ser feita na norma 

como um todo e não por suas partes isoladas145. 

Jorge Alberto Romeiro aduz que há duas formas de integração da lei penal 

militar, a primeira consiste na analogia, que possui como função o preenchimento de 

                                                
143 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
144 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 277. 
145 GIULIANI, 2011, p. 17. 
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laguna legal, o estabelecimento de uma nova norma penal; e a segunda consiste 

nos princípios gerais do direito, aqueles fundamentais ao direito positivo146. 

O autor ensina que para a aplicação da analogia é necessário observar o 

princípio da legalidade, podendo aplicar a analogia somente em benefício do 

acusado, in bonam partem. Não havendo possibilidade de analogia, por não haver 

norma que possa ser utilizada, o magistrado deve recorrer aos princípios gerais do 

direito147. 

Para Jorge Alberto Romeiro havendo dúvidas em qual lei aplicar, entre 

normas de Direito Penal Militar e Direito Penal comum, deve-se analisar o caso 

concreto e optar pela mais benéfica ao acusado. Para o autor esta alternativa é a 

extensão da aplicação do princípio in dubio pro reo148. 

Ao fazer uso do princípio da retroatividade deve-se observar o novatio legis in 

mellius, o qual visa beneficiar o acusado com a retroatividade da lei com o 

prevalecimento da lei mais favorável sobre a mais rigorosa149. 

Neste contexto, verifica-se um conflito aparente de normas, o qual ocorre 

quando sobre uma conduta aparentemente incide mais de uma norma. Para 

caracterizar-se um conflito aparente de normas é necessário a unidade do fato, a 

pluralidade de normas, a aparente aplicação de todas as normas envolvidas ao 

mesmo fato e a aplicação efetiva de somente uma norma. 

Marcos Fernando Theodoro Pinheiro aduz cinco princípios para solucionar o 

conflito aparente de normas. Em primeiro lugar, o princípio da subsidiariedade, 

expressado pela fórmula lex primaria derogat legi subsidiariae, no qual a norma 

principal afasta a norma secundária ao descrever diferentes graus de agressão ao 

mesmo bem jurídico, um exemplo é quando o tipo penal subsidiário funciona como 

elementar ou circunstância do crime principal. Pelo princípio da consunção os tipos 

penais mais abrangentes derrogam os de menor amplitude, e ocorre quando uma 

infração penal constitui fase de realização de um tipo penal mais abrangente. O 

princípio da alternatividade é utilizado quando um tipo penal prevê vários fatos como 

modalidade, e apenas uma das condutas deve ser incriminada, ainda que outras 

tenham sido praticadas. Para o autor esta hipótese não caracteriza um conflito 

aparente de normas, já que as condutas são descritas em um mesmo preceito 

                                                
146 ROMEIRO, 1994, p. 23-24. 
147 ROMEIRO, loc. cit. 
148 Ibid., p. 21. 
149 GIULIANI, 2011, p. 18. 
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primário. O princípio da sucessividade é representado pela fórmula lex posterior 

derogat priori, no qual a lei posterior deve ser aplicada no caso de duas leis penais 

aplicáveis separadas por um espaço de tempo. E por fim, o princípio da 

especialidade, o qual é utilizado para solucionar conflitos entre crimes comuns e 

crimes militares. A norma é considerada especial quando possui todos os elementos 

da norma geral além de elementos especializantes, portanto quem viola a norma 

especial viola também a norma geral. Por este princípio a norma especial afasta a 

aplicação da norma geral, lex specialis derogat legi generali, assim a aplicação das 

normais penais militares afasta a aplicação de norma geral150. 

Entretanto, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 não deixa de ser uma lei 

especial. Deste modo, não há como afastar a Lei Antidrogas e o Direito Penal Militar, 

permanecendo a dúvida sobre qual legislação aplicar ao caso concreto. 

Para Ronaldo João Roth a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei 

Antidrogas), embora trate da mesma conduta, não se aplica no âmbito da Justiça 

Militar por observância dos princípios da legalidade e da especialidade151. 

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica em 

afirmar a inaplicabilidade de Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, em razão do 

princípio da especialidade152: 

 

 

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 
DO CPM. TESE DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA ATIPICIDADE MATERIAL 
DA CONDUTA E PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
OU, AINDA, PELA INCIDÊNCIA DAS MEDIDAS DESPENALISADORAS 
CONSTANTES DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. I - 
É pacífico o entendimento desta Corte Castrense e da Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal acerca da inaplicabilidade, na espécie, do 
princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes, seja 
qual for a qualidade do condenado (STF, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 
91759/MG). II - No mesmo sentido, já se assentou que "o art. 290 do Código 
Penal Militar não sofreu alteração pela superveniência da Lei nº 11.343/06, 
por não ser o critério adotado, na espécie, o da retroatividade da lei penal 
mais benéfica, mas, sim, o da especialidade" (STF, Primeira Turma, Habeas 
Corpus nº 92462/RS, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, 
Decisão publicada em 09/11/2007). III - Irretocável a Sentença do Juízo "a 

                                                
150  PINHEIRO, Marcos Fernando Theodoro, A especialidade do Direito Penal Militar In: RAMOS, 
Dircêu Torrecillas; COSTA, Ilton Gardia da; ROTH, Ronaldo João (Coords.) Direito militar: doutrinas 
e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 577-580. 
151 ROTH, 2011, p. 530. 
152  BRASIL. Superior Tribunal Militar. Ap. nº 0000019-78.2009.7.04.0004, rel. Min. José Coêlho 
Ferreira, Brasília, DF 10 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www.stm.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?s1=&s2=0000019-78.2009.7.04.0004&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=&s9=&s10=&s11=&s12=&s 
13=&s14=&s15=&s16=&l=20&d=JURI&p=1&u=jurisprudencia.htm&r=0&f=S&sect1=NOVAJURI>. 
Acesso em: 14 set. 2011. 
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quo", que condenou o Apelante à pena mínima prevista no delito descrito no 
art. 290 do CPM, tendo em vista a comprovação da materialidade e da 
autoria do delito, inexistindo qualquer excludente de culpabilidade em favor 
do recorrente. Apelo Defensivo improvido. Decisão unânime. 

 

 

Já para Luciano Moreira Gorrilhas é perfeitamente possível a aplicação da Lei 

nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, no âmbito da Justiça Militar tendo em vista o 

disposto no art. 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar153: 

 

 

Apesar disso, ao nosso aviso, ante as omissões voluntárias do legislador do 
Código de Processo Penal Militar acerca do assunto em tela, entendemos, 
com base no artigo 3°, "a" do CPPM (os casos omissos neste código serão 
supridos pela legislação de processo penal comum) que as inovações 
trazidas pela Lei n° 11.343, de agosto de 2006, por analogia autorizada, tem 
inteira aplicação no Processo Penal Castrense. 

 

 

Deste modo vê-se que a Lei Antidrogas não modificou a competência da 

Justiça Militar tanto para o delito cometido pelo usuário-militar quanto para o tráfico 

ocorrido dentro da Organização Militar, com uma ressalva, o tráfico internacional de 

entorpecentes, onde a competência é da Justiça Federal. 

Esdras dos Santos Carvalho aduz que a Lei Antidrogas deve ser aplicada no 

âmbito especializado da Justiça Militar tendo em vista que o legislador 

expressamente dispôs no art. 40, inciso III, da referida lei, o aumento da pena para 

os delitos praticados nas dependências ou imediações de unidades militares ou 

policiais154: 

 

 

Ora, se a nova legislação determina, expressamente, a aplicação de 
aumento de pena de um sexto a dois terços para os delitos praticados nas 
dependências ou imediações de unidades militares ou policiais é porque 
quis o legislador, expressa e enfaticamente, que as regras da mencionada 
norma também se aplicassem àquelas Instituições, por terem tratamento 
mais benéfico e estarem em consonância com os anseios sociais, em 

                                                
153  GORRILHAS, Luciano Moreira. O art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova Lei Antidrogas. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1400, 2 maio 2007. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/9830>. Acesso em: 31 ago. 2011. 
154 CARVALHO, Esdras dos Santos. A Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 ( nova lei de tóxico) revoga 
o artigo 290 (tráfico, porte e uso de entorpecentes) do Código Penal Militar e repercute na Justiça 
Militar. Âmbito Jurídico, Rio Grande, 33, 30 set. 2006. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1312>. Acesso em: 30 ago. 
2011. 
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respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, valores estes 
consagrados no texto constitucional. 

 

 

Segundo Octavio Augusto Simon de Souza a maior parte dos problemas 

sobre a aplicação ou não das leis especiais no âmbito da Justiça Militar estaria 

resolvida com o simples pronunciamento do legislador na nova lei155: 

 

 

[…] se o legislador se lembrasse de colocar um artigo que fosse na lei nova 
especial, fazendo referência que ela se aplicaria, ou não, no âmbito da 
Justiça Militar, acabaria a maior parte dos problemas, e provavelmente não 
se estaria aqui a discutir a aplicação das leis especiais na Justiça Militar. 

 

 

O autor ensina que o rito previsto na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 

para o crime tipificado no seu art. 28, é o rito dos Juizados Especiais Criminais, 

conforme prevê o art. 48, § 1º. Entretanto, no art. 90-A da Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, Lei dos Juizados Especiais, expressamente proíbe a aplicação 

de suas disposições no âmbito da Justiça Militar156. 

Em sentido oposto é o entendimento de José Almir Pereira da Silva. Para este 

autor o art. 48, § 1º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, somente versa sobre 

matéria processual ao direcionar o processamento que deve ser adotado, não 

alterando a competência material da Justiça Militar157: 

 

 

No entanto, o artigo 48, parágrafo 1º, tão-somente, direciona o 
procedimento que deve ser adotado pelo juízo competente, ou seja, versa 
sobre direito processual e não sobre o direito material, ademais, a Lei nº 
11.343/06 em todo seu arcabouço não traz expressa nenhuma vedação de 
aplicabilidade ao Direito Penal Militar ou Processual Penal Militar. 

 

 

Segundo o autor a não aplicação in bonam partem da Lei Antidrogas afronta 

flagrantemente os princípios e direitos constitucionais, principalmente os princípios 

                                                
155 SOUZA, 2011, p. 625. 
156 Ibid., p. 630. 
157 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
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da isonomia, da racionalidade, da proporcionalidade e da aplicação da lei mais 

benéfica158. 

O autor sustenta a aplicação do disposto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006, em detrimento do art. 290 do Código Penal Militar, por se tratar de 

uma vontade da sociedade e um posicionamento da política criminal, por entender 

ser mais efetivo ao combate do uso de entorpecentes159: 

 

 

Em uma análise crítica e sistemática, prefiro optar pelo entendimento da 
aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, em detrimento do artigo 290 do 
Código Penal Militar, uma vez que a política criminal e a sociedade 
elegeram como premissa à não adoção de pena privativa de liberdade 
quando se tratar de usuário ou dependente de drogas devidamente 
comprovado, logo, não se torna tolerável e razoável a aplicação de pena de 
reclusão como a prevista no diploma castrense. 

 

 

4.2 SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 

 

 

A suspensão condicional da pena, ou sursis, é uma medida alternativa à pena 

privativa de liberdade, mas não deixa de ser considerada uma forma de execução da 

pena de prisão, uma vez que é um sobrestamento da pena. Como entendeu o 

legislador, o sursis constitui uma medida de política criminal, que vem para prestigiar 

o princípio da recuperação do criminoso160. 

Segundo Edgar Magalhães Noronha a concessão do sursis, preenchidos os 

requisitos legais, é obrigatória, tendo em vista que é um direito do sentenciado e não 

um benefício161. 

Para Ricardo Henrique Alves Giuliani é obrigatório a sentença conceder o 

benefício ou explicar os motivos da não concessão162. 

                                                
158 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
159 SILVA, José Almir Pereira. Reflexos da nova Lei de Drogas face do Código Penal Militar. Disponível 
em: < http://jusmilitaris.com.br/uploads/docs/leidedrogas1.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
160 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Anne Joyce Angher. 7. ed. São Paulo: Rideel, 2008. p. 467. 
161 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 591. 
162 GIULIANI, 2011, p. 160. 
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Nosso ordenamento adotou o sistema belgo-frânces, no qual a medida é 

determinada pelo juiz depois de proferida sentença condenatória e mediante o 

preenchimento dos requisitos legais. 

José da Silva Loureiro Neto ensina que a expressão “sursis” tem origem no 

verbo francês surseoir, que significa suspender, portanto a pena do condenado fica 

suspensa por um período, o chamado período de prova, sendo que durante este 

período o sentenciado deverá cumprir as condições a que fica subordinada a 

suspensão163. Jorge Alberto Romeiro salienta que a prática forense tem sua origem 

na lei francesa de 1891, Lei Béranger, a qual se referia a sursis à l'éxécution de la 

peine164. 

Para Edgar Magalhães Noronha o sursis tem por objetivo evitar os efeitos 

nocivos da prisão bem como incentivar o sentenciado a não praticar outras condutas 

delituosas165. 

O sursis é previsto tanto no Direito Penal comum, no art. 77 do Código Penal 

comum 166 , como no Direito Penal Militar, definido no art. 84 do Código Penal 

Militar167. Entretanto, há diferenças no que tange os requisitos legais entre os dois 

sursis. Este trabalho se aterá ao estudo da aplicação do sursis na lei penal 

castrense. 

Edgar Magalhães Noronha ensina que para a concessão da suspensão é 

necessário a observação de dois pressupostos, o primeiro é o objetivo, que tange a 

natureza, a quantidade da pena e a primariedade; e o segundo é o pressuposto 

subjetivo, o qual toca a personalidade do sujeito168. 

Os requisitos legais para a concessão do benefício do sursis estão elencados 

no caput e nos incisos do art. 84 do Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro 

de 1969169: 

 

                                                
163 LOUREIRO NETO, 1992, p. 89. 
164 ROMEIRO, 1994, p. 200. 
165 NORONHA, 2002, p. 591. 
166 BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Organização dos textos, 
notas remissivas e índices por Luiz Flávio Gomes. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
282. 
167 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 290. 
168 NORONHA, op. cit., p. 591-592. 
169 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 290. 
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Requisitos para a suspensão 
Art. 84. A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) 
anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que: 
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação 
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 
1º do art. 71; 
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias 
do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que 
não tornará a delinqüir. 

 

 

Estes requisitos são complementados pelos requisitos expostos no art. 606 do 

Código de Processo Penal Militar 170 , e pelas regras e condições impostas ao 

beneficiário da suspensão presentes no art. 608, do mesmo Diploma Legal171. Os 

doutrinadores dividem as condições em: legais, impostas pela lei e redigidas no art. 

86 do Código Penal Militar172; e judiciais, impostas pelo juiz, determinadas no art. 

608 supramencionado. O art. 85 do Decreto-Lei federal nº 1.001, de 21 de outubro 

de 1969, dispõe que as condições a serem cumpridas pelo beneficiário devem ser 

especificadas na sentença173. 

Caso o beneficiário não cumpra tais condições, o sursis será revogado e o 

sentenciado voltará a cumprir sua pena privativa de liberdade antes suspensa. Esta 

revogação pode se dar de forma obrigatória, quando o beneficiário incorra em 

alguma das causas previstas nos incisos do art. 86 do Código Penal Militar174, ou de 

forma facultativa, que constitui uma faculdade do magistrado quando o beneficiário 

deixa de cumprir qualquer condição imposta na sentença, conforme dispõe o § 1º do 

art. 86 do Código Penal Militar175, e o art. 614, § 1º do Código de Processo Penal 

                                                
170 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 460. 
171 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 460-461. 
172 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 291. 
173 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 291. 
174 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 291. 
175 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 291. 
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Militar176. Na revogação facultativa há a possibilidade de prorrogar o período de 

prova em vez de revogá-lo, conforme o § 2º do art. 86 do Código Penal Militar177. 

Caso o beneficiário cumpra todas as condições impostas no período de prova, 

ocorrerá a extinção da pena imposta. 

Deste modo percebe-se que a suspensão condicional da pena não altera o 

status de condenado do réu, o estigmatizando em eventuais futuras ocorrências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969. Código de Processo Penal Militar. 
Organização dos textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 462. 
177 BRASIL. Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Organização dos 
textos, notas remissivas e índices por Alvaro Lazzarini. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
p. 291. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho teve como objetivo principal demonstrar a disparidade no 

entendimento quando a aplicação da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, a 

conhecida Lei Antidrogas, no âmbito na Justiça Militar. 

A contextualização história, a trajetória no Brasil e a explicação sobre a 

estrutura e funcionamento da Justiça Militar, neste trabalho, possibilitaram a melhor 

compreensão acerca da vida na caserna e dos princípios que norteiam o militar e, 

por consequência, o ramo do Direito que tem por objeto os crimes praticados neste 

contexto da sociedade. 

A vida militar é pautada nos princípios da hierarquia e disciplina, bem por isso 

não se pode analisar separadamente a aplicação das leis do dia a dia militar, uma 

vez que as atitudes cometidas dentro da organização militar têm implicação direta na 

organização militar. 

Neste esteio, justifica-se a existência de uma Justiça especializada com 

decisões colegiadas, onde o escabinato analisa a vida militar, por ser algo 

incompreensível ao civil alheio aos ditames militares. 

Entretanto, mesmo se tratando de um ramo especializado no Direito, não é 

possível deixar de aplicar os princípios inerentes ao Direito Penal, seja ele comum 

ou não. E, como no Direito Penal comum, o princípio da legalidade é de suma 

importância tanto para adequação da conduta ao tipo penal quanto para a aplicação 

da pena. 

O princípio da legalidade, e suas funções, vem para limitar o poder punitivo do 

Estado, estabelecendo que não há crime nem sanção penal sem lei prévia, escrita, 

estrita e certa. Por este princípio o legislador encontra restrições na criação de nova 

lei, sendo obrigado a utilizar expressões certas e determinadas, de modo a permitir a 

compreensão da norma incriminadora por toda a sociedade. Há a garantia também 

para o sujeito ativo do crime, na segurança jurídica da punição de condutas 

previamente determinadas, não podendo alcançar a lei nova condutas anteriores a 

sua criação. 

Por meio da retroatividade da lei mais benéfica, o princípio da legalidade vem 

também para assegurar a aplicação de lei mais benéfica promulgada posteriormente 

ao fato, promovendo ao acusado uma pena ou execução de pena mais branda. 
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Por fim, o trabalho apresentou o crime de entorpecentes e a problemática 

envolvendo a aplicação, no âmbito da Justiça Militar, da Lei nº 11.343, de 23 de 

agosto de 2006. Foi analisado o crime de entorpecentes, esclarecendo se tratar de 

um crime impropriamente militar, exigindo apenas que a conduta de dê em lugar 

sujeito a Administração Militar. 

Em relação à Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, constatou-se haver 

divergência ainda na doutrina sobre sua aplicação ou não no âmbito militar. Neste 

impasse se encontra o militar-usuário de drogas, que, após o processamento e 

julgamento de seu feito na Justiça Militar, lhe é imposta a suspensão condicional da 

pena. O sursis, por mais que tente evitar os efeitos nocivos da prisão, não deixa de 

ser uma sanção imposta que não altera o status de condenado do agente. 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

Secretaria Judiciária 

Seção de Acórdãos e Jurisprudências 

 

EXTRATO DA ATA DA 13ª SESSÃO DE JULGAMENTO (EXTRAORDINÁRIA), EM 

03 DE MARÇO DE 2010 

 

Presidência do Ministro Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. 

Presentes os Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho Ferreira, 

Flávio de Oliveira Lencastre, Rayder Alencar da Silveira, Sergio Ernesto Alves 

Conforto, Maria Elizabeth Guimarães Teixiera Rocha, William de Oliveira Barros, 

Renaldo Quintas Magiolo, Francisco José da Silva Fernandes e José Américo dos 

Santos. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Marcos Augusto Leal de Azevedo. 

Presente o Vice-Procurador Geral da Justiça Militar, Dr. José Garcia de 

Freitas Junior, na ausência da titular. 

 

APELAÇÃO (FO) Nº 0000017-60.2006.7.09.0009 (2009.01.051441-4) – MS – 

Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Revisor Ministro OLYMPIO 

PEREIRA DA SILVA JUNIOR. APELANTE: ALDO EUGÊNIO MAIA, ex-MN, 

condenado à pena de 06 meses de reclusão, como incurso no art. 290, c/c o art. 48, 

parágrafo único, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, o 

direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. APELADA: A 

Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM, de 

27/05/2009. Adv. Defensoria Pública da União. 

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, para 

manter in totum a Sentença hostilizada por seus jurídicos fundamentos. 

 

 

 

JÂNIO ROBERTO DINIZ LEITE 

Supervisor 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

APELAÇÃO (FO) Nº 0000017-60.2006.7.09.0009 (2009.01.05.051441-4) / MS 

 

 

POSSE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MILITAR EM 
SERVIÇO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ESPECIALIDADE DA NORMA 
PENAL CASTRENSE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO 
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE. 

Não se aplica o princípio da insignificância em crime de tóxico, no 
âmbito desta Justiça Especializada, tendo em vista a necessidade de se 
tutelar valores intrínsecos às Forças Armadas. A pretensão defensiva, no 
sentido de considerar a conduta mero ato disciplinar, não encontra respaldo 
na legislação penal castrense e na jurisprudência desta Corte 

A norma do artigo 290 do CPM, ainda que mais antiga, é especial em 
relação à Lei nº 11.343/2006, dada a peculiaridade do bem jurídico 
protegido pelo legislador castrense. A novel legislação se destina a tutelar 
bens jurídicos próprios da sociedade civil e, portanto, não se coaduna com a 
realidade verificada nos quartéis. Precedentes da Corte e do Excelso 
Pretório. 

Improvido o apelo defensivo. 
Decisão unânime. 

 

 

Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. 

Revisor: Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. 

Apelante: ALDO EUGÊNIO MAIA, ex-MN, condenado à pena de 06 meses de 

reclusão, como incurso no art. 290, c/c o art. 48, parágrafo único, tudo do 

CPM, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 02 anos, o direito de 

apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 

Apelada: A Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM, 

de 27/05/2009. 

Advogado: Defensoria Pública da União. 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

APELAÇÃO (FO) Nº 0000017-60.2006.7.09.0009 (2009.01.05.051441-4) / MS 

 

Vistos, etc. 

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, 

contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª 

CJM, de 27 de maio de 2009, a qual condenou o ex-MN ALDO EUGÊNIO MAIA à 

pena de 06 meses de reclusão, como incurso no art. 290, c/c o art. 48, parágrafo 

único, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, o direito de 

apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 

O Ministério Público Militar, com base nos autos do IPM nº 48/2006, 

denunciou o ex-MN ALDO EUGÊNIO MAIA em razão de trazer consigo, quando de 

serviço no Navio Logístico Fluvial Potengi, no dia 10 de maio de 2006, três 

“trouxinhas” embaladas com fita adesiva verde, contendo 9,1g (nove gramas e um 

decigramas) de maconha. Por tal conduta o militar foi incurso no art. 290 do CPM. 

Definida a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito,em 

face da exceção arguida pelo Ministério Público Militar, a denúncia foi recebida em 

22 de junho de 2007, e o acusado citado por precatória em 29 de agosto seguinte. 

Ouvido por Carta Precatória, o acusado confessou ter levado a substância ao 

quartel, a qual foi apreendida quando cumpria pena disciplinar (por chegar atrasado, 

faltar ao serviço e deixar de atualizar o endereço residencial). Alegou ser 

dependente químico, tendo sido internado diversas vezes para tratamento de 

desintoxicação e por problemas psiquiátricos. Antes de ser recolhido ao bailéu, 

chegou a entregar um cigarro de maconha para o SG VUELHER, cujo propósito era 

solicitar acompanhamento psicológico. Por fim, ressaltou estar em busca de 

tratamento junto à Instituição Abraço de Varginha/MG, aguardando, todavia, uma 

vaga para se internar. 

O SG Antonio Vuelher Leite (fl. 587) negou ter o acusado lhe entregado um 

cigarro de maconha no momento da prisão, contudo comentou com o depoente 

sobre a necessidade de tratamento psicológico, alegando ser dependente químico. 

O SO Sérgio Justino Ramos (fl. 672) nada soube afirmar quanto aos fatos, 

declarando apenas ter o acusado lhe confessado ser dependente de substância 

entorpecente, no momento em que a droga foi encontrada. 

A Defensoria Pública da União manifestou-se no sentido de não produzir 
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prova testemunhal. 

Constam dos autos os seguintes documentos: 

 Termo de informação e Apreensão (fl. 10); 

 Laudo de Exame de Substância Vegetal, emitido pelo Instituto Nacional 

de Criminalística do Departamento de Polícia Federal (fls. 120/123); 

 Laudo Pericial de Incidente de Insanidade Mental (fl. 726); e 

 Licenciamento e Desligamento do acusado do Serviço Ativo da Marinha 

a contar de 14/05/2009) (fl. 117). 

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. 

Em Alegações escritas, o Órgão Ministerial ratificou os argumentos lançados 

na peça inicial, reconhecendo, no entanto, a semi-imputabilidade do acusado, em 

virtude do laudo de exame de insanidade mental. Assim, pugnou pela procedência 

da denúncia para condenar o ex-militar Aldo Eugênio Maia, como incurso nas penas 

do art. 290, c/c o parágrafo único do art. 48, ambos do CPM. 

A Defensoria Pública da União rebateu as alegações da acusação, 

enfatizando a impossível ocorrência do crime, em face do elevado grau de 

dependência do acusado, além da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Defendeu a aplicabilidade da nova lei de tóxicos ao caso em exame e pugnou pela 

absolvição, com fundamento, alternativamente, nas alíneas “b” ou “d”, ambas do art. 

439 do CPPM. 

Unido o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, em 27 de maio de 

2009, a denúncia foi julgada procedente, sendo o acusado, à unanimidade de votos, 

condenado à pena de 06 meses de reclusão, como incurso no art. 290, c/c o art. 48, 

parágrafo único, tudo do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de02 anos e o 

direito de apelar em liberdade, sendo-lhe, ainda, fixado o regime prisional 

inicialmente aberto para o cumprimento da pena. 

Em seus fundamentos, o Conselho sustentou a vigência do art. 290 do CPM, 

o qual não foi afetado com a superveniência da nova lei de tóxicos. 

Com relação à insignificância, ressaltou que a pequena quantidade da 

substância apreendida não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. 

A Sentença foi lida e assinada, em 28 de maio de 2009, sendo o Ministério 

Público Militar intimado em 02 de junho de 2009, e a DPU no dia 10 seguinte. A 

decisão transitou em julgado para o MPM em 09 de junho de 2009. 

Irresignada, a Defensoria Pública da União, interpôs o presente recurso, em 
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15 de junho de 2009, aduzindo em suas razões a inimputabilidade do apelado, em 

face da conclusão pericial, além da atipicidade da conduta, fulcrada na ausência de 

lesividade do objeto jurídico tutelado, haja vista o simples porte de ínfima quantidade 

de maconha ser incapaz de ameaçar a incolumidade e a saúde pública. Sustentou a 

aplicação da nova lei de tóxicos à espécie, ressaltando o tratamento diferenciado 

conferido por essa norma ao usuário e ao traficante, diferentemente do contido na 

norma penal castrense, a qual estabelece para ambos idêntica punição. Ressaltou, 

ainda, a possibilidade de aplicação dos institutos da Lei dos Juizados Especiais no 

âmbito da Justiça Federal (Lei nº 10.259/2001), tendo em vista tratar-se de crime 

militar impróprio. 

Finalmente, pugnou pelo provimento do apelo para reformar a Sentença 

condenatória e absolver o apelante, com fulcro, alternativamente, nas alíneas “b” ou 

“d”, ambas do art. 439, do CPPM. 

Em contrarrazões recursais, o Órgão Ministerial frisou serem as teses 

levantadas pela Defesa juridicamente inaplicáveis ao presente caso, motivo pelo 

qual pugnou pelo improvimento do apelo para manter in totum a Sentença 

hostilizada. 

Subindo os autos a esta superior instância, a Secretaria Judiciária certificou 

nada existir em seus arquivos em relação ao nome do apelante. 

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador Geral Dr. 

Carlos Frederico de Oliveira Pereira, refutou os argumentos da irrelevância penal, 

salientando que a posse ilícita de entorpecentes é crime de perigo abstrato e comum, 

incompatível com os preceitos do Direito Penal Militar, levando-se em consideração 

o risco intrínseco das atividades desenvolvidas nas Organizações Militares, onde 

seus membros constantemente lidam com armas de fogo. 

Quanto à tese da aplicação da nova lei de tóxicos, sustentou a sua 

incompatibilidade com esta Justiça Especializada, em face da existência de norma 

própria tutelando valores específicos no CPM. Em relação ao artigo 40, inciso III, da 

Lei nº 11.343/2006, o qual agrava a pena quando o fato se der em unidades militares, 

ao contrário do que pensa o apelante, tratar-se a hipótese de crime comum, 

diferentemente da previsão do art. 290 do CPM, o qual deve ser conjugado com o 

art. 9º do mesmo Codex Castrense. No caso em comento, tem-se um militar em 

situação de atividade flagrado com substância entorpecente em área sob 

administração militar. Pugnou pelo improvimento do apelo. 
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Em 20 de julho de 2009, veio aos autos o Ofício de fl. 851 comunicando a 

manifestação expressa do apelante no sentido de não recorrer, o qual foi posterior à 

interposição pela Defensoria Pública da União. 

Instada a se manifestar, a douta Defensoria Pública da União pugnou pelo 

prosseguimento do feito alegando a prevalência de interesse da defesa técnica 

sobre o do apelante, no que foi acompanhada pelo Custos Legis. 

A Defensoria Pública da União foi previamente intimada da colocação do 

presente feito em mesa para julgamento. 

 

Isso posto, passa o Tribunal a decidir. 

 

Não obstante a divergência entre o sentenciado e a Defensoria Pública da 

União quanto ao interesse de recorrer, vige na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento da prevalência da defesa técnica sobre o interesse particular do 

acusado. Esse, aliás, foi o entendimento desta Corte nos autos de Apelação nº 

1999.01.048249-0/MG, julgado em 26/09/99, sendo o Relator o Ministro Carlos 

Alberto Marques Soares e Revisor o Ministro Domingos Alfredo Silva: 

 

 

LESÕES CORPORAIS - AGRESSÕES RECÍPROCAS - LEGÍTIMA 
DEFESA - OCORRÊNCIA.  

DESISTÊNCIA PELO RÉU. RECURSO JÁ INTERPOSTO POR 
SEUS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PREVALÊNCIA DA DEFESA 
TÉCNICA.  

O conflito de vontades entre acusado e seus advogados 
constituídos, quanto à interposição do recurso, resolve-se, de modo geral, 
em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir 
da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais 
apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.  

In casu, a manifestação expressa do réu evidencia a sua má 
compreensão dos efeitos do recurso ao dizer "preferir continuar cumprindo o 
sursis". Precedentes. Conhecido o recurso [...] 

 

 

Atendidos, portanto, os requisitos da legitimidade, tempestividade e do 

interesse recursal, merece ser conhecido o recurso. 

O fatos foi suficientemente demonstrado, pois, conforme emergiu dos autos, o 

apelante assumiu estar de posse do material de uso proscrito no interior da Unidade 

Militar, onde cumpria pena disciplinar. A autoria se comprova diante da confissão 

espontânea e dos depoimentos das testemunhas. 
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O laudo pericial definitivo atesta ser o material apreendido composto pela 

substância Cannabis Sativa L e seu princípio ativo, o tetrahidrocanibinol. 

Embora evidenciado nos autos a semi-imputabilidade, não há nenhuma causa 

excludente da culpabilidade, favorecendo ao apelante tão-somente a redução da 

pena prevista no art. 48, parágrafo único, da lei penal castrense, conforme decidiu o 

juízo a quo. 

A pretensão defensiva, no sentido de considerar a conduta mero ato 

disciplinar, não encontra respaldo na legislação penal castrense e na jurisprudência 

desta Corte. Necessário se faz a avaliação dos valores intrínsecos à vida na caserna, 

diferentemente do meio civil, pois os militares lidam em suas atividade com armas de 

alto poder destrutivo, evidenciando, portanto, o perigo consistente na exposição da 

coletividade da Organização Militar ao risco em face de pessoa tomada pelos efeitos 

da maconha. 

Dessa forma, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de 

tutela na legislação penal castrense, mas também a segurança das instituições 

militares, tendo em vista a conduta do apelante se classificar como crime de perigo 

abstrato. 

Nesse contexto, considerando os prejuízos que poderiam advir à ordem militar, 

em face de tal conduta delitiva, não há como se admitir a aplicação do princípio da 

insignificância à hipótese dos autos. Na mesma linha de raciocínio, esta Corte 

Superior Militar já firmou o seu entendimento, conforme se verifica por meio do 

acórdão da relatoria do eminente Ministro José Coêlho Ferreira, ementado nestes 

termos: 

 

 

Apelação. Artigo 290 do CPM (Tráfico, posse ou uso de 
entorpecente ou substância de efeito similar). Apelo denfensivo. Preliminar. 
Pretensa aplicação da Lei nº 11.343/2006. Rejeição. Unanimidade. Mérito. 
Pedido de absolvição. Invocação do Princípio da Insignificância. 
Inaplicabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Improvimento. 
Decisão majoritária. 

1. Não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.343, de 23/08/2006, 
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, à 
Justiça Militar, que possui regras e princípios que lhe são particulares, 
considerando-se, ademais, da simples leitura daquele diploma legal, que 
não há qualquer dispositivo no sentido da revogação do artigo 290 do CPM, 
constando, apenas, do artigo 75 da enfocada Lei, a revogação expressa das 
Leis nºs 6.368/1976 e 10.049/2002. 

2. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
3. No mérito, em se tratando de porte ilegal de substância 

entorpecente para uso próprio, a norma penal visa tutelar bem jurídico maior 
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– a saúde pública -, e não a saúde individual do réu, sendo certo que os 
malefícios afetam a sociedade como um todo. Cuida-se, no caso, de crime 
de perigo abstrato ou presumido, não cabendo a aplicação do princípio da 
insignificância. 

4. Apelo provido por maioria. (Apelação nº 2007.01.050541-5/RJ, 
julgamento: 10/05/2007, publicação: D.J. de 14/06/2007.) 

 

 

Não há consenso entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal quanto à 

aplicação do princípio da insignificância no âmbito da Justiça Castrense. Contudo, 

em recentes julgados, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ratificou o 

entendimento do Superior Tribunal Militar, manifestando-se contrariamente à 

incidência do princípio da insignificância, em virtude do Porter de substância 

entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e afastando, inclusive, a 

aplicação da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade, conforme 

exemplifica a decisão proferida no Habeas Corpus nº 91.759/MG, julgado em 

09/10/2007, da Relatoria do saudoso Ministro Menezes Direto: 

 

 

Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal 
Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito à administração 
militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância aos 
crimes relacionado a entorpecentes. Precedentes. Inconstitucionalidade e 
revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência. 
Precendentes. Habeas corpus denegado. 1. É pacífica a jurisprudência 
desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da 
insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja 
qual for a qualidade do condenado. 2. Não há relevância na argüição de 
inconstitucionalidade considerando o princípio da especialidade, aplicável, 
no caso, diante da jurisprudência da Corte. 3. Não houve revogação tácita 
do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei n. 11.343/06, que estabeleceu 
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas 
de prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de 
entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de 
pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da 
especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei 
penal mais benéfica. 4. Habeas corpus denegado e liminar cassada. 
(Habeas Corpus nº 91759/MG, Julgamento: 09/10/2007, Publicação: D.J. de 
30/11/2007.) 

 

 

A novel legislação se destina a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade 

civil e, portanto, não se coaduna com a realidade verificada nas diferentes esferas 

das Forças Armadas. À luz do princípio da especialidade, torna-se patente a 

prevalência do dispositivo previsto na mencionada norma castrense, destinada 

especialmente a tutelar os valores maiores da Ordem Administrativa Militar. Além 
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disso, o rol das penas aplicáveis aos crimes militares é taxativo, de onde se conclui 

inexistir previsão para se aplicar as medidas despenalizadoras elencadas no art. 28 

da Lei nº 11.343/2006. 

Uma vez demonstradas a autoria e a materialidade do fato, e considerando a 

inaplicabilidade do princípio da insignificância e da Lei nº 11.343/2006, forçoso 

concluir que a conduta perpetrada pelo apelante consubstancia-se em fato típico, 

antijurídico e culpável. 

Diante do exposto, ACORDAM os Senhores Ministros do Superior Tribunal 

Militar, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo para manter in 

totum a Sentença hostilizada por seus jurídicos fundamentos. 

 

Brasília-DF, 03 de março de 2010. 

 

Dr CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES 

Ministro-Presidente 

 

 

 

Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS 

Ministro-Relator 

 

 

 

Dr OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

Ministro-Revisor 

 

 

“Fui presente” 

 

 

 

Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR 

Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, na ausência ocasional da titular 
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ANEXO B – Acórdão Num: 0000019-78.2009.7.04.0004. 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

Secretaria Judiciária 

Seção de Acórdãos e Jurisprudências 

 

EXTRATO DA ATA DA 48ª SESSÃO DE JULGAMENTO (EXTRAORDINÁRIA), EM 

9 DE JUNHO DE 2010 

 

Presidência do Ministro Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. 

Presentes os Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho Ferreira, 

Marcos Augusto Leal de Azevedo, Rayder Alencar da Silveira, Sergio Ernesto Alves 

Conforto, Maria Elizabeth Guimarães Teixiera Rocha, William de Oliveira Barros, 

Renaldo Quintas Magiolo, Francisco José da Silva Fernandes e José Américo dos 

Santos. 

O Ministro Flávio de Oliveira Lencastre encontra-se em licença para 

tratamento de saúde. 

Presente o Vice-Procurador Geral da Justiça Militar, Dr. José Garcia de 

Freitas Junior, na ausência da titular. 

 

APELAÇÃO (FO) Nº 0000019-78.2009.7.04.0004 – MG – Relator Ministro 

JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Revisor Ministro MARCOS AUGUSTO LEAL DE 

AZEVEDO. APELANTE: PABLO HENRIQUE SOARES SILVA REIS, Sd Ex, 

condenado à pena de 01 ano de prisão, como incurso no art. 290 do CPM, com o 

benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, o direito de apelar em liberdade e o 

regime prisional inicialmente aberto. APELADA: A Sentença do Conselho 

Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, de 1º/12/2009. Adv. Defensoria 

Pública da União. 

O Tribunal, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo 

defensivo, mantendo na íntegra a Sentença a quo, por seus jurídicos fundamentos. 

 

 

 

JÂNIO ROBERTO DINIZ LEITE 

Supervisor 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

APELAÇÃO Nº 0000019-78.2009.7.04.0004/MG 

 

 

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 
290 DO CPM. TESE DE ABSOLVIÇÃO FUNDADA NA ATIPICIDADE 
MATERIAL DA CONDUTA E PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA OU, AINDA, PELA INCIDÊNCIA DAS MEDIDAS 
DESPENALISADORAS CONSTANTES DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. 
IMPOSSIBILIDADE. 

I - É pacífico o entendimento desta Corte Castrense e da Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal acerca da inaplicabilidade, na espécie, 
do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes, seja 
qual for a qualidade do condenado (STF, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 
91759/MG). 

II - No mesmo sentido, já se assentou que "o art. 290 do Código 
Penal Militar não sofreu alteração pela superveniência da Lei nº 11.343/06, 
por não ser o critério adotado, na espécie, o da retroatividade da lei penal 
mais benéfica, mas, sim, o da especialidade" (STF, Primeira Turma, Habeas 
Corpus nº 92462/RS, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, 
Decisão publicada em 09/11/2007). 

III - Irretocável a Sentença do Juízo "a quo", que condenou o 
Apelante à pena mínima prevista no delito descrito no art. 290 do CPM, 
tendo em vista a comprovação da materialidade e da autoria do delito, 
inexistindo qualquer excludente de culpabilidade em favor do recorrente. 

Apelo Defensivo improvido. Decisão unânime. 
 

 

RELATOR: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.   

REVISOR: Ministro Alte Esq MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. 

APELANTE: PABLO HENRIQUE SOARES SILVA REIS, Sd Ex, condenado à pena 

de 01 ano de prisão, como incurso no art. 290 do CPM, com o 

benefício do “sursis” pelo prazo de 02 anos, o direito de apelar em 

liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 

APELADA: A Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, 

de 01/12/2009. 

ADVOGADO: Defensoria Pública da União. 

 

 

R E L A T Ó R I O 

 

Cuidam os autos de Recuso de Apelação interposto pelo Ex PABLO 

HENRIQUE SOARES SILVA, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça 

da Auditoria da 4ª CJM, que o condenou à pena de 01 (hum) ano de prisão, como 
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incurso no art. 290 do COM, com o benefício do “sursis” pelo prazo de 02 (dois) 

anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto. 

2. A Denúncia de fls. 02/03 foi ofertada em 30/07/2009 e recebida em 03 de 

agosto de 2009 (fl. 55), com base no Auto de Prisão em Flagrante nº 34/09 (fls. 

17/19), tendo o Representante do Ministério Público Militar denunciado o Apelante 

pela prática do delito capitulado no art. 290 da Lei Substantiva Castrense. 

3. Os fatos ocorreram da seguinte forma: no dia 06 de junho de 2009, por 

volta das 20:30min, no alojamento de soldados da 4ª Companhia de Polícia do 

Exército, em Belo Horizonte, o Apelante guardava dentro de seu armário 0,30g (trinta 

centigramas) de uma substância vegetal. Ao ser informado de que o Sd PABLO 

apresentava os mesmos sinais observados de manhã, ou seja, demonstrava 

dificuldade para falar, olhos vermelhos e raciocínio lento, o Oficial-de-Dia determinou 

uma revista nos pertences do Apelante, ocasião em que foi encontrada a referida 

substância vegetal. O referido material foi periciado pelo Instituto de Criminalística da 

Polícia Civil/MG, comprovando tratar-se de Canabbis sativa linneu (maconha). 

4. Importa observar que, conforme o Exame Preliminar de Constatação de 

drogas de fl.32 e a manifestação da 2ª OFT MARINILCE CARVALHO FERNANDES 

DE SOUZA, de fl.33, foi circunstanciado que não existiam equipamentos disponíveis 

e Kits para testes, que pudessem comprovar que se tratava de substância 

entorpecente. Em virtude disso, o material foi encaminhado para o Instituto de 

Criminalística de Belo Horizonte, o qual, após realizar a pesquisa dos compostos 

Canabinóides (canabionol, canabidiol e tetrahidrocanabinol), emitiu o Laudo de fl. 

53 para concluir pelo resultado positivo, esclarecendo que o Cânhamo (maconha), 

Cannabis sativa linneu, é capaz de causar dependência psíquica e está 

enquadrado na Portaria nº344, de 12/05/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde. 

5. Às fls. 37/38, a Drª ELI RIBEIRO DE BRITO, Juíza-Auditora da Auditoria da 

4ª CJM, relaxou a prisão efetuada contra o Apelante, com base no art. 5º, inciso 

LXVI, da Constituição Federal. 

6. O Apelante foi citado À fl. 65, qualificado e interrogado às fls. 66/67, 

oportunidade em que afirmou não conhecer os documentos ou provas contidos nos 

autos, deixando a cargo de seu advogado analisá-los e, quanto à veracidade de 

acusação, preferiu manter-se em silêncio. 

7. Foram ouvidas as seguintes testemunhas da acusação: 3º Sgt Ex ISAAC 
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RANGEL REZENDE (fls. 68/69), Sd EP CARLOS HENRIQUE PEREIRA (fl. 70) e Sd 

EP GIL CÉSAR NASCENTE FERREIRA (fl. 71), militares que efetuaram a 

apreensão da substância em local sujeito à administração militar. 

8. Nas alegações escritas de fls. 88/92, o Ministério Público Militar manifestou-

se pela condenação do  Apelante como incurso no art. 290 do CPM. 

9. A Defesa, por sua vez, apresentou as alegações escritas de fls. 96/101-

verso, pugnando pela absolvição por considerar ausente a materialidade do delito, 

uma vez que os Laudos de fls. 32/33 e 53 são incompletos, e por entender que, 

nesse caso, deve ser aplicado o art. 28 de Lei 11.343/2006 para considerar infração 

disciplinar ou, então, para aplicar as sanções previstas no referido dispositivo legal. 

Pugnou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância, mesmo a incidência da 

norma contida no CPM. 

10. O Conselho julgador, na Sessão, de 1º de dezembro de 2009, proferiu a 

Sentença de fls. 116/123 para, por maoria (4X1), vencido o Juiz Militar Cap 

WANDERLÚCIO VARGAS DO SANTOS, condenar o Apelante à pena de 01 (um) 

ano de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do “sursis” pelo 

prazo de 02 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional 

inicialmente aberto. 

11. A referida Sentença foi publicada em 09/12/2009 (fl. 124). 

12. Inconformada, a Defesa do Apelante, em 17/12/2009, interpôs a Apelação 

de fl. 127, e, apresentou as razões de fls. 130//137, requerendo a absolvição do Sd 

PABLO, com fulcro no art. 439, alínea “b” do CPPM, por atipicidade material da 

conduta e por ser aplicável, ao caso, o princípio da insignificância. Requereu, ainda, 

caso, não seja considerado o referido princípio, que sejam aplicadas as medidas 

despenalizadoras constantes do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, na esteira do julgado 

da Egrégia Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, transcrito às fls. 135/136. 

13. Nas contrarrazões de fls. 140/145, o Ministério Público Militar, apoiando-se 

em diversos julgados desta Corte e do Eg. Supremo Tribunal Federal, manifestou-se 

para que seja conhecido e não provido o Apelo Defensivo, ao argumento de que não 

resta dúvida de que os novos diplomas legais que tragam regramento diverso para o 

crime comum de porte ilegal de substância entorpecente não afastam a plena 

incidência das normas penais castrenses, que, para a tipificação do crime de tráfico, 

posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, sopesa circunstâncias 

especiais que envolvem os agentes militares e a própria instituição militar. 
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14. O Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de fls. 155/161, 

subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE 

FREITAS JÚNIOR, foi pelo desprovimento da apelação interposta, com a 

conseqüente manutenção da r. sentença condenatória proferida pelo Conselho 

Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 

15. O nobre Ministro-Revisor Alte Esq. MARCOS AUGUSTO LEAL DE 

AZEVEDO teve vista dos autos à fl. 164-verso. 

16. Em 17/05/2010, determinei fosse o presente processo colocado em mesa 

para julgamento, intimando-se, por conseguinte, a douta Defensoria Pública da 

União (fl. 15-verso), a qual, em 20/05/2010 se deu por intimada (fl. 166-verso). 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

Verifico que a Defesa do Apelante foi intimada da r. Sentença de fls. 116/123 

em 17/12/2009 (fls. 123 e 126) e, na mesma data, interpôs a Apelação de fl. 127. 

Portanto, conheço de presente recurso, eis que tempestivo. 

2. Pretende o Apelante, portanto, a reforma da Sentença que o condenou à 

pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 290 do 

CPM. 

3. Porém, não assiste razão ao Apelante. 

4. Ora, a auditoria e a materialidade encontram-se, indubitavelmente, 

delineadas nos autos. 

5. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 17/19, o Apelante foi 

recolhido à prisão, em virtude de ter sido encontrado, dentro de seu armário, 0,30g 

(trinta centigramas) de maconha. Tal conduta foi confessada na fase inquisitória, 

mas na fase judicial, por ocasião do seu interrogatório, preferiu declarar que não 

conhece os documentos ou provas contidos nos autos, deixando a cargo de seu 

advogado analisá-los. Declarou, ainda, que preferia não responder quaisquer 

perguntas, mantendo-se em silêncio (fls. 66/67). 

6. O Laudo Pericial nº 0015657/TX/2009, de 10/06/2009, elaborado pelo 

Instituto de Criminalística, na cidade de Belo Horizonte, comprova, de forma 

inconteste, que os exames forneceram resultado positivo no tocante a pesquisa dos 
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compostos Canabinóides (canabionol, canabidiol e tetrahidrocanabinol). É da 

conclusão do referido Laudo, in letteris 

 

 

O Cânhamo (maconha), Cannabis sativa L., é capaz de causar 
dependência psíquica e está enquadrado na Portaria nº 344, de 12/05/98 da 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – Lista “E” (plantas 
que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas), Lista “F” 
(substâncias de uso proscrito no Brasil) e Lista F2 (substâncias 
psicotrópicas fl. 53). 

 

 

7. As testemunhas da acusação 3º Sgt Ex ISAAC RANGEL REZENDE (fls. 

68/69), Sd EP CARLOS HENRIQUE PEREIRA (fl. 70) e Sd EP GIL CÉSAR 

NASCENTE FERREIRA (fl 71) confirmaram que, após uma revista no armário do 

Apelante, foi encontrada uma substância vegetal e que esse, quando perguntado, 

disse tratar-se de maconha. 

8. Assim, não resta qualquer dúvida quanto à confirmação do fato típico, 

antijurídico e culpável, ante a conduta voluntária do acusado descrita no tipo penal e 

ligado pelo nexo de causalidade ao resultado, assentada também a violação de um 

bem juridicamente tutelado. 

9. Por isso, não podem prosperar as razões apresentadas pela Defes do 

Apelante, no intuito de alcançar a absolvição do Sd Ex PABLO HENRIQUE, com 

fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob a tese da aipicidade material da conduta, 

para que seja acolhido o princípio da insignificância, bem assim da aplicação das 

medidas despenalizadoras constantes do art.28 da Lei º 11.343/2006, conforme 

preconizam alguns julgados da Segunda Turma da Excelsa Corte. 

10. Isso porque esta Corte não se orienta pelos julgados da Segunda Turma 

do Eg. Supremo Tribunal Federal, aos quais se apóia a Defesa, mas pelos 

fundamentos dos julgados da Primeira Turma daquela Corte, como bem demonstrou 

o nobre parecerista JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, Vice-Procurador-Geral da 

Justiça Militar, na sua manifestação de fls.155/161, ao transcrever diversos julgados 

desta Corte, dentre esses o proferido nos autos da Apelação nº 2007.01.050541-

5/RJ, de minha relatoria, in litteris: 

 

Apelação. Artigo 290 do CPM (Tráfico, posse ou uso de entorpecen-
te ou substância de efeito similar). Apelo denfensivo. Preliminar. Pretensa 
aplicação da Lei nº 11.343/2006. Rejeição. Unanimidade. Mérito. Pedido de 
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absolvição. Invocação do Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Auto-
ria e materialidade comprovadas. Improvimento. Decisão majoritária. 

1. Não há que se falar em aplicação da Lei nº 11.343, de 
23/08/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
drogas, à Justiça Militar, que possui regras e princípios que lhe são particu-
lares, considerando-se, ademais, da simples leitura daquele diploma legal, 
que não há qualquer dispositivo no sentido da revogação do artigo 290 do 
CPM, constando, apenas, do artigo 75 da enfocada Lei, a revogação ex-
pressa das Leis nºs 6.368/1976 e 10.049/2002. 

2. Preliminar rejeitada por unanimidade. 
3. No mérito, em se tratando de porte ilegal de substância entorpe-

cente para uso próprio, a norma penal visa tutelar bem jurídico maior – a 
saúde pública -, e não a saúde individual do réu, sendo certo que os malefí-
cios afetam a sociedade como um todo. Cuida-se, no caso, de crime de pe-
rigo abstrato ou presumido, não cabendo a aplicação do princípio da insigni-
ficância. 

4. Apelo provido por maioria. (Apelação nº 2007.01.050541-5/RJ, 
julgamento: 10/05/2007, publicação: D.J. de 14/06/2007.) 

 

11. Nesse passo, no que se refere à aplicação do princípio da 

insignificância, apesar de não haver consenso entre as Turmas do Supremo 

Tribunal Federal, esta Corte tem adotado o mesmo entendimento esposado pela 

Primeira Turma daquela Corte. Senão, vejamos o seguinte julgado, de relatoria do 

eminente Ministro Menezes Direito: 

 

 

Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal 
Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito à administração 
militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância 
aos crimes relacionado a entorpecentes. Precedentes. 
Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal 
Militar. Não-ocorrência. Precendentes. Habeas corpus denegado.  

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido 
de não ser aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos 
crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do 
condenado.  

2. Não há relevância na argüição de inconstitucionalidade 
considerando o princípio da especialidade, aplicável, no caso, diante da 
jurisprudência da Corte.  

3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar 
pela Lei n. 11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e 
repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para o 
art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. 
Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para 
se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica.  

4. Habeas corpus denegado e liminar cassada. (Supremo Tribunal 
Federal, Primeira Turma, Habeas Corpus nº 91759/MG, Julgamento: 
09/10/2007, Publicação: D.J. de 30/11/2007.) 

 

 

12. Acerca da não aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a referida 

colenda Primeira Turma é bem incisiva, nesse aspecto, nos termos as seguinte 
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Ementa, in litteris: 

 

 

EMENTA: HABEAS CORPUS, PENAL MILITAR E PROCESSUAL 
PENAL CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA, ENTORPECENTE PARA 
USO PRÓPRIO PREVISTO NA LEI Nº 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. 

O art. 290 do Código Penal Militar não sofreu alteração pela 
superveniência da Lei nº 11.343/2006, por não ser o critério adotado, na 
espécie, o da retroatividade da lei 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 
militar de posse de entorpecente, definido no art. 290 do Código Penal 
Militar. 

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. 

Habeas corpus indeferido. (Supremo Tribunal Federal, Primeira 
Turma, Habea Corpus nº 92462/RS, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, 
Descisão publicada em 09/11/2007). 

 

 

 13. Assim, considera-se irrepreensível o decreto condenatório ora vergastado, 

até porque reflete o entendimento desta Corte e da Primeira Tuma do Supremo 

Tribunal Federal. 

Antes o exposto, ACORDAM os Ministros do Superior Tribunal Militar, por 

unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na 

íntegra a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

 

Superior Tribunal Militar, 09 de junho de 2010. 

 

Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES 

Ministro-Presidente 

 

 

 

Dr. JOSÉ COÊOLHO FERREIRA 

Ministro-Relator 
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Alte Esq MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO 

Ministro-Revisor 
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ANEXO C – Acórdão Num: 0000013-93.2007.7.02.0102 (2009.01.051136-2). 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

Secretaria Judiciária 

Seção de Acórdãos e Jurisprudências 

 

EXTRATO DA ATA DA 100ª SESSÃO DE JULGAMENTO (EXTRAORDINÁRIA), 

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Presidência do Ministro Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES. 

Presentes os Ministros José Coêlho Ferreira, Marcos Augusto Leal de 

Azevedo, Flávio de Oliveira Lencastre, José Alfredo Lourençi dos Antos, Antonio 

Apparício Ignacio Domingues, Rayder Alencar da Silveira, Sergio Ernesto Alves 

Conforto, Maria Elizabeth Guimarães Teixiera Rocha, William de Oliveira Barros, 

Renaldo Quintas Magiolo, Francisco José da Silva Fernandes e José Américo dos 

Santos. 

Ausente, justificadamente, o Ministro Olympio Pereira da Silva Junior. 

Presente o Subprocurador Geral da Justiça Militar, designado, Dr. Péricles 

Aurélio Lima de Queiroz. 

 

EMBARGOS (FO) Nº 2009.01.051116-2 – DF – Relator Ministro ANTONIO 

APARRICIO IGNACIO DOMINGUES. Revisor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. 

EMBARGANTES: BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA e WANDERSON PIVA VICENTE 

DE SOUZA, ex-Sds Ex. EMBARGADO: O Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 

09/06/2009, lavrado nos autos de Apelação nº 2008.01.051136-9. Adv. Defensoria 

Pública da União. 

O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, 

para manter íntegro o Acórdão recorrido. 

 

 

 

JÂNIO ROBERTO DINIZ LEITE 

Supervisor 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

EMBARGOS (FO) Nº 2009.01.051116-2/DISTRITO FEDERAL 

 

 

Embargos. Posse de entorpecente. Princípio da insignificância. 
Inaplicabilidade. Embargos rejeitados. 

 O crime previsto no art. 290 do CPM ultrapassa a esfera da 
intimidade do agente, pois atenta contra a estrutura e a operacionalidade 
das Forças Armadas. 

A simples posse da substância entorpecente, mesmo em pequena 
quantidade para uso próprio, caracteriza a conduta típica, não se cogitando 
da apuração da lesividade em cada caso específico. 

Decisão desta Corte no sentido de negar a incidência do princípio 
da insignificância na posse ou uso de entorpecente ou substância de feito 
similar. 

Embargos rejeitados para manter íntegro o Acórdão hostilizado. 
Decisão unânime. 

 

 

RELATOR: Ministro Gen Ex ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. 

REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. 

EMBARGANTE: BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA e WANDERSON PIVA VICENTE 

DE SOUZA, ex-Sds Ex. 

EMBARGADO: O Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 09/06/2009, lavrado nos 

autos de Apelação nº 2008.01.051136-9. 

ADVOGADA: Defensoria Pública da União. 

 

Vistos etc. 

 

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria 

Pública da União, em nome ex-Sds Ex Bruno Felipe de Oliveira e Wanderson Piva 

Vicente de Souza, contra Acórdão desta Corte prolatada nos autos de Apelação nº 

2008+01.051136-9/SP, em 09 de junho de 2009. 

O Acórdão embargado retratou a Decisão desta Corte que, por maioria, negou 

provimento ao Apelo da Defesa, para manter na íntegra a r. Sentença a quo que 

condenou os Embargantes, como incursos no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) 

ano de reclusão. 

Em Declaração de Voto (fls. 287/292), o ilustre Ministro Dr. Flavio Flores da 

Cunha Bierrenbach elencou as razões que o levaram a negar provimento ao apelo 

dos ex-Sd Ex Bruno Felipe de Oliveira e dar provimento ao apelo do ex-Sd Ex 
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Wanderson Piva Vicente de Souza para, cassando a decisão de 1ª instância, 

absolver este último Embargante com fulcro no art. 439, alínea b, do CPPM. 

Segundo sustentou na Declaração de Voto, como objeto de divergência, em 

síntese, absolvida o ex-Sd Ex Wanderson Piva Vicente de Souza pela ausência de 

tipicidade na conduta a ele atribuída, sustentando a incidência do princípio da 

insignificância, dada a pequena quantidade de substância apreendida. 

Intimada do Acórdão consoante certidão à fl. 293, a Representante da 

Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos em 22 de outubro de 

2009 (fls. 295/303). 

A Defesa pugna pela prevalência do Voto divergente a partir dos argumentos 

expendidos em suas Razões, de modo a que, reformando a sentença a quo, sejam 

os assistidos absolvidos, com fundamento no art. 439, alínea b, do Código de 

Processos Penal Militar. 

Os Embargos foram admitidos pelo Despacho acostado à fl. 307, visto serem 

tempestivos, consoante o disposto no art. 120, c/c o art. 55, § 4º, do Regimento 

Interno do Superior Tribunal Militar e por se encontrarem atendidos os demais 

requisitos de admissibilidade. 

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (fls. 311/314), em Parecer da lavra do 

ilustre Dr. Edmar Jorge de Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, afirma 

que “[...] é o pronunciamento no sentido de rejeitar os Embargos opostos, para 

manter o Aresto hostilizado em seus próprio se jurídicos fundamentos.”. 

 

Relatados decide-se. 

 

Os presentes Embargos Infringentes do Julgado são tempestivos e atendem 

aos demais requisitos de admissibilidade; quanto ao mérito, não merecem ser 

acolhidos. 

A presente quaestio tem por objeto o interesse da Defensoria Pública da 

União em patrocinar a defesa dos ex-Sds Ex Bruno Felipe de Oliveira e Wanderson 

Piva Vicente de Souza, opondo Embargos contra o Acórdão prolatado nos autos da 

Apelação nº 2008.01.051136-9/SP. 

A Defensoria Pública da União postula, mais uma vez, pela prevalência do já 

conhecido Voto Vencido do ilustre Ministro aposentado desta Corte Dr. Flavio Flores 

da Cunha Bierrenbach e a conseqüente reforma da pena imposta, com fundamento 
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no art. 439, alínea b, do CPPM. 

O Acórdão embardado reconheceu que a materialidade, a autoria do delito e a 

culpabilidade dos Embargos restaram devidamente comprovadas pelas provas 

testemunhais e pericial, inclusive pela própria confissão dos Embargantes. 

Inicialmente, aponta-se o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido 

de que, em sede de Embargos Infringentes, constitui matéria objeto de exame por 

esta Corte apenas a restrita ao conteúdo do voto divergente. 

No caso, remanesce como objeto de divergência o entendimento minoritário 

exposto na Declaração de Voto, em relação apenas ao ex-Sd Wanderson Piva 

Vicente de Souza, embora a Defesa, em seu apelo, busque estendê-lo também ao 

correu ex-Sd Bruno Felipe de Oliveira, cuja condenação foi unânime no Aresto desta 

Corte; portanto, quando a este último sentenciado, os Embargos oposto são 

inadmissíveis. 

Examinando-se a quaestio, verifica-se estar adstrita à aplicação do princípio 

da insignificância, nos processos envolvendo o uso ou posse de substâncias 

entorpecentes, por militares, em locais sujeitos à Administração Militar. 

 A despeito dos argumentos expostos no voto divergente e adotados 

como razões pelo Embargante, o Acórdão impugnado transcreveu, de modo 

adequado, a quaestio submetida à avaliação desta Corte, por ocasião do julgamento 

da Apelação nº 2008.01.051136-9/SP, em 09 de junho de 2009; em perfeita 

consonância com a jurisprudência tanto desta Corte como o do Excelso Pretório. 

Vejamos. 

Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, é curial 

destacar que o crime de posse de entorpecente para uso próprio é crime de perigo 

abstrato, no qual se tem como bem juridicamente tutelado a saúde pública. 

Assim, a simples posse da substância entorpecente caracteriza a conduta 

típica, não se cogitando da apuração de lesividade em cada caso específico. Os 

seguintes julgados corroboram esse entendimento: 

 

 

Conforme reiterados precedentes do STF, a circunstância de ser 
mínima a quantidade de maconha encontrada em poder do réu não 
prejudica a configuração da tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei 
6.368/76, que está vinculada às propriedade da droga, ao risco social e de 
saúde pública e não à lesividade comprovada em casa caso concreto (STF 
– RE 114.339-8 – Rel. Min. Sydney Sanches – RT 651/372 e JSTF – Lex 
133/372). 



94 

 

 

Pequena quantidade de droga – Princípio da insignificância – 
Inaplicabilidade – Delito de perigo presumido – Suspensão condicional do 
processo – Requisitos – Não preenchimentos – “O delito inscrito no art. 16 
da Lei 6.368/1976 (posse ilegal de substância entorpecente) é delito de 
perigo presumido ou abstrato, não importando, para sua caracterização, a 
quantidade apreendida em poder do infrator, esgotando-se o tipo 
simplesmente no fato de carregar consigo, para uso próprio, substância 
entorpecente (STJ – RHC 9.483-0 Rel. Min. Jorge Scartezzini – DJ 
04.09.2000). 

 

 

Por fim, cabe realçar que no crime em questão, se temos em mente a 

ambiência militar, certamente não está presente o critério da “nenhuma 

periculosidade social da ação”, o que reforça o entendimento de que a conduta do 

Embargante ultrapassa a esfera da sua intimidade, pois inegavelmente atenta contra 

a estrutura e a operacionalidade das Forças Armadas (Precedente do STM: 

Apelação nº 2000.01.048632-1/RJ, j. em 14.03.2001, Rel. Min. Antonio Carlos de 

Nogueira). 

A reprimida penal não vida apenas coibir o fato, prova disso é que os 

comportamentos previstos no aludido dispositivo, ao serem praticados fora do local 

sujeito à Administração Militar, ou mesmo não estando o militar em serviço, não são 

puníveis pela Justiça Castrense. 

A intenção é obstar que a propagação dessa prática, no meio militar, possa 

inviabilizar a própria atividade militar e, por conseguinte, impossibilitar que as 

Instituições militares cumpram a finalidade a que estão constitucionalmente 

destinadas, visto que absolutamente incompatíveis. 

Assim, deve-se reconhecer que o tipo penal não trata da posse ou uso de 

entorpecente por qualquer pessoa e em qualquer lugar, mas, sim, quando ofende os 

valores das Instituições militares, daí ser irrelevante a quantidade de entorpecente 

envolvido. 

Nessa linha de interpretação, esta Corte tem, reiteradamente, a despeito do 

contraste entre a legislação comum e a militar, negado, nos casos de pequenas 

porções de entorpecente, a incidência do princípio da insignificância na posse ou 

uso de entorpecente ou substância de efeito similar. 

Tal entendimento é respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal que, considerando a especialidade da legislação penal militar, tem repelido a 

aplicação do princípio da insignificância ao crime em comento. 

A Suprema Corte, com base no princípio da especialidade, afastou qualquer 
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possibilidade de que o art. 290 do CPM tenha sido revogado tacitamente pela Lei nº 

11.343/06 e, em especial, por seu art. 28, que afasta a imposição de pena privativa 

de liberdade ao usuário; logo, deve prevalecer o Direito Castrense que pune de 

forma diversa a conduta em questão (HC nº 91759/MG, Rel. Min. Menezes Direito, j. 

em 09.10.2007). 

Depreende-se, portanto, dos argumentos expostos, estar a Decisão desta 

egrégia Corte em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, no 

sentido de que permanecem em vigor os dispositivos que qualificam o crime previsto 

no art. 290 do CPM. 

Isso posto, acordam os Senhores Ministros do Superior Tribunal Militar, por 

unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, para manter íntegro 

o Acórdão hostilizado. 

 

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2009. 

 

Dr. CARLOS ALBERTO MARQUES SOARES 

Ministro-Presidente 

 

 

 

Gen Ex ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES 

Ministro-Relator 

 

 

 

Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA 

Ministro-Revisor 

 

 

“Fui presente.” 

 

 

Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ 

Subprocurador-Geral da Justiça Militar, designado 
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ANEXO D – A Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 (nova lei de tóxico) revoga o 
artigo 290 (tráfico, porte e uso de entorpecentes) do Código Penal Militar e 

repercute na Justiça Militar. 
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A LEI 11.343 DE 23 DE AGOSTO DE 2006 (NOVA LEI DE TÓXICOS) REVOGA O 

ARTIGO 290 (TRÁFICO, PORTE E USO DE ENTORPECENTES) DO CÓDIGO 

PENAL MILITAR E REPERCUTE NA JUSTIÇA MILITAR 

 

Esdras dos Santos Carvalho 

 

Sumário: I- Introdução; II- Tratamento legal e jurisprudencial; III- Inovações na 

esfera penal e processual penal militar IV- Considerações finais; VIII - Documentos 

consultados. 

 

Este artigo trata da revogação do artigo 290 do Código Penal Militar que versa 

sobre os crimes de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito 

similar em face da promulgação da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006 (nova lei de 

tóxico). A nova legislação traz repercussões, também, na esfera da norma 

processual penal militar, pois alterou o rito ordinário, até então adotado, para o 

processamento dos feitos que apuravam estas espécies de delitos. Ressalta-se a 

importância do tratamento dado ao usuário pela nova norma, atendendo, assim, ao 

reclamo social, que, infelizmente, não vinha sendo acolhida, até então, pela 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Militar. Vale destacar, ainda, os efeitos 

benéficos introduzidos na sistemática penal e processual penal militar, em face do 

severo posicionamento, então vigente, adotado pela jurisprudência castrense, pois 

não se fazia a distinção entre traficante e usuários para imposição de pena, numa 

clara desproporcionalidade da reprimenda aplicada, fazendo-se necessário uma 

nova leitura das mencionadas normas, sob o impacto da novel legis. Partindo em 

seguida para conclusão, examina-se algumas situações específicas, de forma a 

realçar o avanço introduzido na esfera militar, enfatizando as garantias 

constitucionais incorporadas ao ordenamento jurídico nacional, de forma a aplicar a 

pena de forma mais justa, como forma de assegurar a prevalência dos direitos 

fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. 

 

 

I – INTRODUÇÃO 
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Neste trabalho analisaremos a revogação do artigo 290 do Código Penal 

Militar que versa sobre os crimes de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou 

substância de efeito similar em face da promulgação da Lei 11.343 de 23 de agosto 

de 2006 (nova lei de tóxico). 

Abordaremos ainda as repercussões na esfera da norma processual penal 

militar, pois alterou o rito ordinário, até então adotado, para o processamento dos 

feitos que apuravam estas espécies de delitos. 

Destacaremos a importância do tratamento dado ao usuário pela nova norma, 

atendendo, assim, ao reclamo social, que não vinha sendo acolhida, até então, pela 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Militar. Ressalte-se, ainda, os efeitos 

benéficos introduzidos na sistemática penal e processual penal militar, em face do 

severo posicionamento, então vigente, adotado pela jurisprudência castrense, pois 

não se fazia a distinção entre traficante e usuários para imposição de pena, numa 

clara desproporcionalidade da reprimenda aplicada, fazendo-se necessário uma 

nove leitura das mencionadas normas, sob o impacto da nova legislação. 

Partindo em seguida para conclusão, analisaremos algumas situações 

específicas da nova lei em comento, de forma a realçar o avanço introduzido na 

esfera militar, enfatizando as garantias constitucionais incorporadas ao ordenamento 

jurídico nacional, aplicando a pena de forma mais justa, como forma de assegurar 

a  prevalência dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal 

 

 

II – TRATAMENTO LEGAL E JURISPRUDENCIAL 

 

 

O Código Penal Militar-CPM disciplinava os delitos de tráfico, uso e porte de 

substância entorpecentes no seu artigo 290 e, da mesmo forma, regulamentava os 

casos considerados similares pela referida legislação, ad literram: 

 

 

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: 
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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. 

 

 

Pela simples leitura do mencionado artigo constate-se, de imediato, que o 

mesmo não faz distinção, para aplicação de pena, entre usuário e traficante. Esta 

era uma das principais e severas críticas que os operadores do direito teciam a 

respeito da norma em comento. 

No entanto, o C. Superior Tribunal Militar, não atendendo aos reclamos e 

críticas, mantinha a aplicabilidade integral do artigo, não se estabelecendo a 

distinção entre usuário e traficante condenando os réus nos termos do artigo do 

CPM, sub examine, mesmo em caso de porte de quantidade mínima de droga, como 

forma de manter outros princípios das Instituições Militares. 

Nesse sentido decidiu a Egrégia Corte[1]: 

 

 

EMENTA. Posse de Cannabis Sativa Lineu ("maconha") no interior de 
quartel. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. A pequena quantidade 
de entorpecente não tem o condão de descaracterizar o delito capitulado no 
artigo 290 do CPM, por conta das peculiaridades do Sistema Castrense, a 
repercussão e as conseqüências nocivas causadas pelo uso de drogas. 
Prova bastante dessa gravidade é a circunstância de o Acusado ter sido 
surpreendido durante exercício operacional, onde foi encontrada a "droga", 
oculta no estojo de limpeza do fuzil que portava. Improvido o apelo 
defensivo. Decisão majoritária. 
(Num: 2004.01.049746-3 UF: RJ Decisão: 22/03/2005 Proc: Apelfo - 
APELAÇÃO (FO) Cód. 40 Data da Publicação: 08/06/2005 Vol: Veículo: DJ 
Ministro Relator VALDESIO GUILHERME DE FIGUEIREDO) 

 

 

Ainda, na mesma linha do debate, era diuturnamente pleiteado a aplicação do 

princípio da insignificância ou delito de “bagatela” para os casos de posse de 

quantidade ínfima de droga para consumo próprio, bem como o atendimento ao 

princípio constitucional da proporcionalidade, como forma de encontrar a pena justa 
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no caso concreto. 

Na esfera penal, tem o magistrado o dever constitucional de encontrar a pena 

justa, isto porque a nossa Lei Maior impõe ao juiz penal, na individualização da pena, 

a obrigatoriedade de encontrar a pena adequada (justa) no caso concreto, não se 

contentando com a simples observância dos preceitos estabelecidos na norma 

infraconstitucional, consubstanciada no artigo 69 e seguinte do CPM na aplicação da 

reprimenda. 

Nesse sentido já nos manifestamos, asseverando que: 

 

 

No nosso ordenamento jurídico a individualização da pena é uma garantia 
de envergadura Constitucional (art.5º.,inciso XLVI)[2]. Individualizar é tornar 
peculiar, é especializar, particularizar[3]. É a atividade do Magistrado, no 
caso concreto, que aplica a sanção penal ajustada aos fatos sob julgamento 
de forma especial, peculiar e particularizante, tendo por escopo a justa 
resposta da sociedade, suficiente e necessária, em face daquele que 
praticou fato delituoso, de modo que a reprimenda imposta seja proporcional, 
adequada (pena justa), cumprindo, assim, os fins a que se destina[4]. 

 

 

O princípio constitucional da individualização da pena impõe ao magistrado, 

para alcançar o desiderato constitucional, a observância não apenas dos requisitos 

estabelecidos nos artigos 69 e seguintes do Código Penal Militar, como, infelizmente, 

ainda tem se posicionado a esmagadora doutrina e jurisprudência. Até mesmo 

porque o não atendimento destes comandos legais enseja a nulidade da decisão 

condenatória por ofensa à lei penal, nesse passo já decidiu o STF: 

 

 

- Sentença condenatória: individualização da pena: método trifásico (C. Pen., 
art. 68): ofensas que implicam nulidade.[5] 

 

 

A pena deve ser justa, como ensinava Francisco de Assis Toledo[6].: 

 

 

[...] a pena justa será somente a pena necessária (Von Liszt) e, não mais, 
dentro de um retributivismo kantiano superado, a pena compensação do 
mal pelo mal à luz de um pensamento que não esconde o velho princípio do 
talião. Ora, o conceito de pena necessária envolve não só a questão do tipo 
de pena como o modo de sua execução. Assim, dentro de um rol de penas 
previstas, se uma certa pena apresentar-se como apta aos fins da 
prevenção e da preparação do infrator para o retorno ao convívio pacífico na 
comunidade de homens livres, não estará justificada a aplicação de outra 
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pena mais grave, que resulte em maiores ônus para o condenado e para a 
sociedade. O mesmo se diga em relação à execução da pena. 

 

 

Ao fazer recair a sanção estatal contra aquele que praticou fato penalmente 

proibido, deve-se ter sempre em vista o princípio da dignidade da pessoa humana, 

não se podendo aplicar sanções, mesmo previstas em lei, que atentem contra este 

princípio, por ser o mesmo o núcleo substancial do ordenamento jurídico e elemento 

justificador da legitimidade da atuação estatal. 

A individualização da pena, como resposta legítima estatal, deve seguir uma 

aplicação de pena num modelo garantista, segundo as lições de Salo de Carvalho[7]: 

 

 

A teoria do garantismo penal, antes de mais nada, propõe-se a estabelecer 
critérios de racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando 
qualquer modelo de controle social maniqueísta que coloca a “defesa social” 
acima dos direitos e garantias individuais.(...)os direitos fundamentais 
adquirem, pois, status de intangibilidade, estabelecendo o que Elias Diasz e 
Ferrajoli denominam de esfera do não-decidível, núcleo sobre o qual sequer 
a totalidade pode decidir. Em realidade, conforma uma esfera do inegociável, 
cujo sacrifício não pode ser legitimado sequer sob a justificativa da 
manutenção do “bem comum”.Os direitos fundamentais – direitos humanos 
constitucionalizados – adquirem, portanto, a função de estabelecer o objeto 
e os limites do direito penal nas sociedades democráticas. 

 

 

No entanto, a jurisprudência consolidada no E. STM é no sentido da não 

aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da insignificância em relação 

aos casos em que a quantidade de drogas é mínima, pois entende que há outras 

regras militares a serem preservadas, nesse sentido, vejamos, ad litteram: 

 

 

EMENTA: Embargos. Uso de entorpecente. Inaplicação, "in casu", dos 
princípios da insignificância e da proporcionalidade. 
Tratando-se do uso de entorpecentes, não cabe aplicar, no âmbito da 
Justiça Castrense, os princípios da insignificância e da 
proporcionalidade, eis que tais princípios são absolutamente incompatíveis 
com as nuances da vida militar, em especial em sua projeção nos quartéis, 
nos quais se exige permanentemente sobriedade de seus integrantes, em 
face do manuseio de armas de todos os tipos, da execução de ações de 
alto risco e da necessidade de rigorosa estrutura de comando, esta última 
evidentemente imbricada com os princípios da hierarquia e da disciplina. 
Rejeição dos Embargos.Decisão majoritária.[8] (g.n) 

 

 

É, data vênia, um equívoco, pois o tipo penal em comento atentaria, apenas e 
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tão-somente, contra o bem jurídico tutelado saúde, consoante disposto no próprio 

CPM, em seu Capítulo III do Título IV ( DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE). Sendo 

assim, a pequena quantidade de substância não teria o condão de afetar a própria 

saúde do agente, nem a coletividade, para os que defendem que o bem jurídico 

tutelado é a incolumidade pública. 

Admitimos, no entanto, que o agente da conduta de porte de substância 

entorpecente possa, até mesmo, ser punido disciplinarmente, já que busca a 

jurisprudência até então consolidada a justificativa (única) para as condenações a 

preservação da hierarquia e disciplina no seio das Forças Armadas. 

Ora, quem tem o dever legal de preservar tais valores são as Instituições 

Militares e isso se faz através do seu poder hierárquico disciplinar, diga-se, na esfera 

administrativa. A Justiça Militar deve cingir-se quanto ao aspecto jurídico penal. Tal 

seja, se, do ponto de vista criminal, o fato levado ao conhecimento do Poder 

Judiciário Militar é ou não crime, considerando, sobretudo, o princípio da útlima ratio 

do direito penal. 

Dessa forma, em que pese o entendimento do C.STM, fundado na 

preservação da hierarquia e disciplina, não encontra, também, guarida no texto da 

Norma Fundamental, data máxima vênia, pois tem o magistrado o dever 

constitucional de aplicar a pena justa, logo não poderá se afastar da 

proporcionalidade. 

Apesar da jurisprudência consolidada, há, naquela Corte, respeitáveis 

opiniões em contrário, sustentando a necessidade de reforma da legislação, bem 

como o acolhimento dos princípios da insignificância e proporcionalidade, como 

forma de encontrar a solução justa ao caso concreto. Nesse sentido são os votos do 

Min. Carlos Alberto Marques Soares[9] e do Min. Flavio Flores da Cunha 

Bierrenbach, nos julgamentos dos casos de porte de drogas em pequena quantidade, 

manifestando-se pela aplicação dos princípios em tela, destacando o primeiro o 

seguinte: 

 

 

Esse dispositivo legal – art.290 do CPM – dev ser também analisado à luz 
do princípio da proporcionalidade, ao qual se chega pela conjugação de 
diversas disposições constitucionais. Consoante esse princípio, a resposta 
estatal a um delito cometido deve guardar proporcionalidade com a 
lesividade do ato praticado. Ao colocar na vala comum de uma única e 
singular norma incriminadora uma pluralidade de condutas diferentes, 
representadas por nada menos que onze verbos no infinitivo, o legislador 
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desequilibrou, em abstrato, a proporcionalidade entre a gravidade de um 
fato e a sanção a ele imposta, conforme a sociedade demanda. 
(...) Como se depreende do próprio nomen juris do tipo penal, penaliza-se 
da mesma forma tanto o tráfico quanto a posse e o uso de entorpecente, ao 
contrário da legislação especial de entorpecentes(Lei 6368/76), que faz 
expressa distinção entre as condutas de tráfico e uso definidas, 
respectivamente, nos artigos 12 e 16 do referido diploma legal. 
(...) Percebe-se, com isso, que o tratamento dispensado ao traficante, por 
todo o ordenamento jurídico, é muito mais intenso e rigoroso do aquele 
dado ao cidadão que porta ou usa substância entorpecente, podendo o 
intérprete estabelecer claramente uma escala axiológica de reação estatal 
em relação a condutas distintas. 
(...)Diante de todo o exposto, percebe-se que a legislação vigente necessita 
de alteração, pois não se deve confundir a figura do usuário ou dependente 
com a do traficante de drogas ilícitas. 

 

 

A desproporcionalidade da reprimenda em face do dependente ou usuário de 

substância entorpecente na esfera de competência da Justiça Militar é patente, pois 

não se aplicavam na Justiça Especializada nesta as disposições da Lei 6368/76 e da 

Lei 10.409/2002 que tratavam da matéria. Tal situação (injusta) sensibilizou os 

nossos legisladores, atendendo, assim, ao reclamo da sociedade, bem como dos 

operadores jurídicos, editando a Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006[10] que institui 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescrevendo 

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

dependentes de drogas; estabelecendo, ainda, normas para repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; definindo os respectivos crimes.  

 

 

III – INOVAÇÕES NA ESFERA PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR 

 

 

O que nos interessa, de imediato, no tocante à legislação penal e processual 

penal militar, é o artigo 40, inciso III da novel legis. Este inciso determina a aplicação 

expressa das disposições penais e processuais da nova legislação na esfera da 

Justiça Militar, ad litteram: 

 

 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de 
um sexto a dois terços, se: 
I –(omissis); 
II – (omissis); 
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 
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estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de 
entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem 
espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento 
de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares 
ou policiais ou em transportes públicos; 

 

 

Ora, se a nova legislação determina, expressamente, a aplicação de aumento 

de pena de um sexto a dois terços para os delitos praticados nas dependências ou 

imediações de unidades militares ou policiais é porque quis o legislador, expressa e 

enfaticamente, que as regras da mencionada norma também se aplicassem àquelas 

Instituições, por terem tratamento mais benéfico e estarem em consonância com os 

anseios sociais, em respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, valores 

estes consagrados no texto constitucional. 

Dessa forma, vislumbramos apenas, no momento, dois posicionamento a 

serem firmado pela Justiça Militar. O primeiro, que não é o mais coerente com a 

sistemática processual, é a recusa a aplicabilidade da nova legislação na Justiça 

Militar, no entanto, esta atitude leva à incompetência absoluta desta Justiça em 

relação aos delitos relacionados com tráfico e uso de entorpecentes. Isto porque a 

lei em comento foi enfática ao afirmar a aplicabilidade, inclusive com aumento de 

pena, para os delitos praticados no seio das Instituições policiais e militares. Assim, 

recusando-se em aplicar a nova lei, ocorrendo a prática das condutas descritas na 

legislação de entorpecentes, em debate, deverão os autos ser remetidos às Justiças 

Comuns. 

O segundo posicionamento, é pela aplicabilidade plena da novel legis de 

tóxico na seara militar, adaptando, contudo, o rito processual às disposições da 

Justiça Militar, como veremos adiante. 

Atendendo aos princípios constitucionais da proporcionalidade, bem como a 

especial preocupação com o usuário e dependente de substâncias entorpecentes, 

em face da comprovação cientifica que o usuário e dependente de “drogas” sofre de 

enfermidade e necessita de tratamento médico especializado, segundo a 

Organização Mundial de Saúde, tratou a referida Lei, sub examine, em seu artigo 20 

e seguintes, de políticas públicas de atenção e reinserção social do usuário e 

dependentes de drogas, in verbis: 
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Art. 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de 
drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, aquelas que visem à 
melhoria da qualidade de vida e à redução dos riscos e dos danos 
associados ao uso de drogas. 
Art. 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do 
dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta Lei, 
aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. 
Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do 
dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os 
seguintes princípios e diretrizes: 
I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de 
quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa 
humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política 
Nacional de Assistência Social; 
II - a adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do 
usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem 
as suas peculiaridades socioculturais; 
III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a 
inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde; 
IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos 
familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes 
multiprofissionais; 
V - observância das orientações e normas emanadas do Conad; 
VI - o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas 
setoriais específicas. 

 

 

Prescrições legais estas que hoje têm inteira e efetiva aplicabilidade na esfera 

militar no que diz respeito ao usuário e dependente de drogas, como forma de 

atender ao escopo das políticas públicas de atenção e reinserção social das 

pessoas submissas aos entorpecentes. 

No tocante aos crimes e penas, estão disciplinados nos artigos 27 em diante 

da nova lei de tóxico[11]. O que nos interessa, nesta etapa, no aspecto penal e 

processual penal militar, é, agora, a possibilidade de tratamento específico dado aos 

usuários de drogas, seja na esfera civil ou militar, atendendo, assim, ao disposto no 

art. 5º. caput, primeira parte (todos são iguais perante a lei) da Constituição Federal . 

Assim dispõe a legislação  de regência: 

 

 

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. 
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 a programa ou curso educativo. 
§ 1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, 
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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. 

 

 

Isto porque o usuário ou dependente de substância entorpecente na esfera 

militar era tratado unicamente como infrator na norma penal militar, quando, na 

verdade, por muitas vezes, necessitava de tratamento médico e não de sanção 

penal. Até mesmo porque pela falência de nosso sistema prisional, de nada 

adiantaria a medida imposta para os efeitos de recuperação e reiserção social do 

viciado. Por outro lado, o dependente de drogas “civil” fazia jus ao tratamento 

médico como alternativa adequada para a solução do quando clínico apresentado. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS[12] , repita-se, a dependência 

toxicológica é considerada enfermidade que necessita de tratamento médico. 

Questão interessante trazida explicitamente pela norma em comento é o 

dever do Estado em prestar assistência médico-hospitalar, especialmente voltada 

para o usuário e dependente. Entendemos, que a assistência referida abrange o 

tratamento psicológico ou psiquiátrico, conforme o caso. Na esfera militar, tal 

assistência deverá ser prestada pelas respectivas unidades de saúde das 

Instituições Militares, nos termo do art. 28, parágrafo 7º. da lei de regência[13], in 

verbis: 

 

 

§ 7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do 
infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente 
ambulatorial, para tratamento especializado. (g.n) 
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No tocante à sanção penal, especificamente neste caso, à multa, o nosso 

legislador teve especial preocupação em atender ao comando constitucional da 

individualização da pena, levando em consideração a capacidade econômica do 

agente na fixação da quantidade da reprimenda imposta, além de outros fatores, 

como a reprovabilidade da conduta. 

Com isso, permite-se ao Magistrado a possibilidade de adequar, ajustar, 

particularizar a pena (justa) no feito sob julgamento, evitando, assim, como tem 

ocorrido em alguns casos, a condenação a uma pena de multa impossível de ser 

cumprida, em virtude da incapacidade financeira absoluta de adimplemento pelo 

condenado e, por outro lado, afastou a sanção irrisória em face do poder econômico 

do agente. Vejamos: 

 

 

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.(g.n) 
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.” 
No que se refere à produção e tráfico ilícito, tornou-se mais severa a multa 
penal cominada, no entanto, manteve-se fiel à individualização da pena, 
assegurando a proporcionalidade da reprimenda em face da possibilidade 
econômica do réu, nos termos do artigo 43 ad literram: 
“Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o 
juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de 
dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos 
acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes 
o maior salário-mínimo. 
Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão 
impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo 
se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz 
ineficazes, ainda que aplicadas no máximo.(g.n) 

 

 

A pena a ser aplicada nos casos de produção, tráfico ilícito de drogas, 

associação para o tráfico e o seu financiamento tornou-se muita mais severa na 

nova legislação de entorpecentes. Implementou-se um significativo aumento da 

pena mínima, consoante pode-se verificar nos artigos 33 e seguintes da Lei 

11.343/2006, sub examine, e, agora, em virtude de sua aplicação também na Justiça 

Militar, afastou-se por completo a possibilidade de suspensão condicional da pena 
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prevista no art. 84 do CPM,[14] para estes casos. 

Por outro lado, permite-se ao réu que tenha colaborado voluntariamente na 

fase de investigação preliminar ou na instrução processual na identificação dos 

demais co-autores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do 

crime, em caso de condenação, a redução de pena de um terço a dois terços, nos 

termos do art. 41 da Lei 11.343/2006, aplicando-se tal preceito, também, na Justiça 

Militar, por ser regra mais benéfica. 

Entendemos, ainda, que as normas que disciplinam a investigação policial, 

introduzidas pela nova lei em exame, nos termos do art. 50 e seguintes[15], dando 

novos instrumentos de investigação na fase preliminar da persecução penal, podem 

ser adotados nos Inquéritos Policiais Militares que apuram o uso, o tráfico e 

produção de substância entorpecentes. 

Vale registrar que a nova lei de tóxico, em comento, no seu artigo. 44 

preceitua que os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, 34 a 37  são 

inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, 

vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. 

Por fim, outra interessante questão diz respeito ao rito procedimental a ser 

seguido nos caso de tóxicos na esfera penal militar, uma vez que a revogação do 

dispositivo previsto no artigo 290 do CPM, com a aplicação da Lei 11.343 de 23 de 

agosto de 2006, nos termos da determinação expressa contida no artigo 40, inciso III 

da referida norma, para os delitos praticados nas dependências ou imediações de 

unidades militares ou policiais, o rito a ser adotado é, também, o previsto na novel 

legis. 

Destarte, a regra processual aplicada não mais será o procedimento ordinário 

previsto no artigo 384 e seguintes do CPPM e sim os preceitos processuais 

estabelecidos na nova legislação que adota tratamento distinto para os casos que 

fazem jus à medida de prevenção do uso indevido e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas, bem como estabelece normas processuais diferenciadas 

para os casos de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas 

e outras condutas assemelhadas, ora em comento. 

Para os casos de usuários e dependentes, no âmbito da Justiça Militar, como 

não se aplicam as regras do Juizados Especiais na Justiça Militar, nos termos do 

art.90-A da Lei 9.099/95[16], em que pese a discussão acerca da constitucionalidade 

desta disposição legal, não se empregará, portanto, as regras da nova legislação 
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que remetem o procedimento aos Juizados Especiais, em especificamente as 

normas previstas no artigo 48, parágrafos 1º, 2º. e 5º.da Lei 11.343/2006[17]. 

Entendemos que o rito a ser seguido pela Justiça militar, nos casos de 

usuários e dependentes, como forma de compatibilizar as novas regras introduzidas 

no sistema penal e processual militar e a impossibilidade de aplicação dos preceitos 

do Juizado no âmbito da Justiça Militar, será o procedimento estabelecido no artigo 

54 e seguinte da Lei 11.343/2006, tal seja: 

 

 

Art. 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de Comissão 
Parlamentar de Inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao 
Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, adotar uma das 
seguintes providências: 
I - requerer o arquivamento; 
II - requisitar as diligências que entender necessárias; 
III - oferecer denúncia, arrolar até 5 (cinco) testemunhas e requerer as 
demais provas que entender pertinentes. 

 

 

Destacamos que no processo penal militar, mesmo para caso de usuários ou 

dependentes de drogas, haverá a necessidade de apresentação da defesa 

preliminar antes do recebimento da denúncia, nos expressos termos do art.55 da 

novel legi,s ad literram: 

 

 

Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado 
para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.(g.n) 
§ 1o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado 
poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, 
até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas. 
§ 2

o
 As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 

a 113 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal. 
§ 3o Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor 
para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 
nomeação. 
§ 4o Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 (cinco) dias. 
§ 5o Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
determinará a apresentação do preso, realização de diligências, exames e 
perícias. 

 

 

Em sendo recebida a denúncia, o feito prosseguirá na forma disciplinada nos 

artigos abaixo transcritos até sentença. 
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Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência 
de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a 
intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os 
laudos periciais. 
§ 1o Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 
33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá 
decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for 
funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. 
§ 2o A audiência a que se refere o caput deste artigo será realizada dentro 
dos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se 
determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, 
quando se realizará em 90 (noventa) dias. 
Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do 
acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 
sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do 
acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada 
um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz. 
Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes 
se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas 
correspondentes se o entender pertinente e relevante. 
Art. 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o 
fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam 
conclusos. 
§ 1o Ao proferir sentença, o juiz, não tendo havido controvérsia, no curso do 
processo, sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, ou 
sobre a regularidade do respectivo laudo, determinará que se proceda na 
forma do art. 32, § 1o, desta Lei, preservando-se, para eventual contraprova, 
a fração que fixar. 
§ 2o Igual procedimento poderá adotar o juiz, em decisão motivada e, 
ouvido o Ministério Público, quando a quantidade ou valor da substância ou 
do produto o indicar, precedendo a medida a elaboração e juntada aos 
autos do laudo toxicológico. 

 

 

Por fim, reafirmando a aplicabilidade da norma em debate na seara militar, o 

art.62, em seu parágrafo 4o autoriza, após a instauração da competente ação penal, 

a utilização dos bens apreendidos, nos processo que evolvem substâncias 

entorpecentes, sob custódia da autoridade de polícia judiciária ou de órgãos de 

inteligência ou militares. 

 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Por todo exposto, à lume da nova legislação de tóxico, Lei 11.343 de 23 de 

agosto de 2006, que tratou da dependência, uso, tráfico e produção de substâncias 

entorpecentes, por completo, inclusive disciplinou as regras processuais a serem 
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aplicadas, revogando expressamente as Leis 6368/68 e 10.409/2002 que cuidavam 

da matéria, bem como, atendendo a um reclamo social e dos operadores jurídicos, 

restou por revogar também o artigo 290 do Código Penal Militar– CPM, nos termos 

do artigo 40, inciso III, consoante demonstrado, aplicando-se as regras materiais e 

procedimentais da nova legislação na esfera militar. 

Destarte, temos agora na esfera da Justiça Militar novos delineamentos 

penais e processuais para o tratamento das questões que envolvam o uso, a 

dependência, a produção e o tráfico de substâncias entorpecentes. Instrumentos 

não só de tratamento específico para viciados, através da política pública 

implementada, como também novos instrumentos de investigação preliminar e de 

instrução processual. 

A alteração das normas penais e processuais no seio da Justiça Militar veio 

ao encontro da aspiração social e jurídica, pois a pena infligida, até então, ao 

usuário ou dependente de substância entorpecente era a mesma imposta ao 

traficante, produtor e outras formas assemelhas, dessa forma não atendia aos 

anseios de justiça almejados pela sociedade. Além disso, tal prática atentava contra 

o princípio da proporcionalidade, da igualdade de tratamento, da individualização da 

pena (pena justa) e também da dignidade da ser humano, estabelecidos na nossa 

Carta fundamental. 
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ANEXO E – O art. 290 do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de 
entorpecente) e a nova Lei Antidrogas. 
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O ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (TRÁFICO, POSSE OU USO DE 

ENTORPECENTES) E A NOVA LEI ANTIDROGAS 

 

Luciano Moreira Gorrilhas 

 

Há muito que o tipo penal supradito está a merecer profunda reformulação 

para que se possa adequar à conjuntura atual. Neste sentido, vale lembrar que o 

Código Penal Militar (CPM) emanou do Decreto-Lei n° 1001, de 21 de outubro de 

1969, em plena fase da ditadura. Recorde-se que, ainda durante o citado período, o 

tráfico de drogas no Brasil era incipiente, sem a dimensão e o alcance dos dias de 

hoje, em que, por vezes, quando não tangenciam, ingressam na órbita da vida da 

caserna (lugar sujeito à Administração Militar). 

Ressalto, em letras garrafais, que não sou saudosista da época da ditadura, 

muito pelo contrário. No entanto, é fato que naquele período os traficantes não 

encontraram e não encontrariam terreno fértil para semear suas atividades ilícitas. 

Em decorrência disso, temos, presentemente, uma norma penal incriminadora 

capenga, a qual, tanto seu preceito primário quanto o secundário, resultam em 

descompasso com os fatos, diga-se de passagem, repugnantes, reinantes nas 

sociedades civil e militar. Refiro-me ao tráfico de drogas, notadamente, em lugar 

sujeito à Administração Militar (inclusive com a utilização de aviões militares). 

Com efeito, basta uma passada de olhos nas elementares do tipo do art 290 

do CPM para percebermos, sem maiores dificuldades, que o legislador da época 

tratou de igual forma, colocando no mesmo denominador comum, aquele que porta 

pequena porção de entorpecente para uso próprio (usuário) como o que conserva 

em seu poder grandes quantidades do mesmo produto (características do tráfico). 

Vejamos o art 290, CPM, verbis: 

 

 

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. 
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Nesse passo, foram seguidas, erroneamente, as pegadas do Decreto n° 385, 

de 26 dezembro de 1968, o qual, modificando a redação do artigo 281 do Código 

Penal Comum, equiparou as condutas de traficar e trazer consigo substâncias 

entorpecentes. Assim, por incrível que possa parecer, torna-se factível que um 

agente, condenado pela prática de tráfico de drogas no interior de uma OM, pelo art 

290 do CPM, venha a ser contemplado com a suspensão condicional da pena 

(Sursis). Para tanto, basta que seja primário e de bons antecedentes e venha a ser 

apenado com até dois anos de reclusão. O incrível é que a mesma punição poderá 

sofrer um simples usuário, reincidente, preso em flagrante portando drogas (a pena 

em abstrato do crime do art 290 do CPM é de 01 a 05 anos de reclusão). Neste 

contexto, releva aqui considerar que a lei foi condescendente com o tráfico e 

extremamente rigorosa com o usuário. 

Em azimute contrário, contudo, a Lei 11.343, de 23 agosto de 2006, em seu 

artigo 33, abaixo transcrito, estabelece pena de reclusão de cinco a quinze anos 

para o tráfico de drogas. 

 

 

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 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

 

 

Outro dado a ser observado com olhar crítico, relativamente ao tipo penal em 

comento (art 290 CPM), refere-se a sua rubrica marginal, a qual vem vazada nos 

seguintes termos: 

 

 

TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPENCENTE... 

 

 

Como é cediço, a lei não pune o simples uso de entorpecente sem a 

precedente conduta de trazer consigo (ou portar) a referida substância. Dessa forma, 

não se apena o agente por ter feito uso de droga, caso não traga consigo porção da 

substância tóxica proibida. Aliás, nestes casos, não vale nem a prova oral 
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proveniente dos depoimentos das testemunhas presenciais do fato (de visu), ou seja, 

aquelas que assistiram a droga ser consumida pelo agente. 

Assim sendo, urge como providência legislativa necessária a retirada do 

vocábulo "uso" do nomen criminis do art 290 do CPM. De fato, conquanto a rubrica 

marginal não pertença ao comando legal proibitivo, constitui-se, por vezes, em 

elemento de valia para interpretação de uma norma. 

Impressionantes ainda são as manifestas lacunas contidas no § 1°, I e III do 

art. 290 do CPM, onde estão inseridos os casos assimilados aos da cabeça do 

mencionado artigo. 

Observemos o citado parágrafo 1° e incisos, in verbis: 

 

 

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; 
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; 

 

 

Fornecer tem o sentido de prover, proporcionar, abastecer. 

Resulta evidente que o significado de fornecer, citado no inciso I, não é o 

mesmo dos vocábulos receber, vender e ministrar constantes do caput. Do 

contrário, o legislador penal militar não os teriam elencados, de forma autônoma, 

como núcleos dos verbos do tipo (art 290 CPM). De fato, receber é aceitar em 

pagamento ou não; vender é alinear mediante contraprestação, em geral, em 

dinheiro e ministrar é aplicar, inocular, gratuitamente ou mediante paga. 

Em vista disso, exsurge como de possível ocorrência em concreto algumas 

das esdrúxulas e hipotéticas situações abaixo: 

 

 

a) Um militar, fora de lugar sujeito à Administração Militar, ao fornecer 
substância entorpecente para outro militar, praticará, em tese, crime de 
natureza militar. Todavia, caso nosso protagonista venha a ministrar ou 
vender a aludida droga para um colega de caserna cometerá crime de 
natureza comum. Decerto, estas modalidades referidas (vender e ministrar) 
não foram previstas na norma penal em destaque (inciso I do § 1° do art 290 
CPM). 
b) Um militar ou um civil, em lugar não sujeito à Administração Militar, vende 
substância entorpecente para militar de serviço, ou em manobra ou em 
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exercício militar. 
 

 

Aplica-se aqui o mesmo raciocínio supra, ou seja, o crime é comum ante a 

inexistência de expressa tipicidade. Vale dizer, não figura o verbo "vender" dentre os 

mencionados núcleos do subtipo descrito no inciso III do § 1° do artigo 290 do CPM. 

Outro tópico que demanda reflexão é quanto a inserção topográfica do art 290 

do CPM no capítulo dos crimes contra a saúde (Bem jurídico tutelado). Nos parece, 

salvo melhor entendimento, que o supracitado tipo penal estaria melhor encartado 

no capítulo destinado aos crimes contra à Administração Militar. De fato, sobressai-

se dentre as elementares do delito em discussão a locução "em lugar sujeito à 

Administração Militar". Ou seja, os diversos comportamentos descritos nos tipos 

(onze verbos) somente serão reprimidos se executados em lugar sujeito à 

Administração Militar. De observar-se que esta é a nota marcante do artigo 290 do 

CPM. Assim, fica nítido que o legislador realçou com cores fortes o aspecto do locus 

delicti commissi, enquanto que a saúde pública ficou, ao que nos parece, relegada a 

plano secundário. 

Com efeito, fica difícil acolher a tese de perigo à saúde alheia, vale dizer, 

possibilidade de propagação da droga, nos casos, por exemplo, em que um militar 

ou civil (em lugar sujeito à administração militar) é surpreendido portando um cigarro 

de maconha com menos de um grama. Nesses casos, temos que o usuário estará 

apenas atentando contra sua própria saúde (autolesão), pois bastará acender a 

aludida "bagana" para que o conteúdo da substância tóxica em questão se pulverize 

em frações de segundo. Nestes casos, pergunta-se: houve perigo da difusão do 

aludido entorpecente? 

Nesse diapasão, caso, por suposição, estivesse o artigo 290 CPM inserto nos 

crimes contra à Administração Militar, resultariam eliminadas todas as discussões 

acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância nas apreensões envolvendo 

pequenas (ínfimas) quantidades de substâncias entorpecentes. Decerto, tornar-se-ia 

despiciendo o debate acerca do assunto em referência, notadamente, levando-se 

em linha de conta que tanto as grandes como as pequenas apreensões efetuadas 

em lugar sujeito à Administração Castrense atentariam, de igual modo, contra a 

ordem administrativa militar. Hoje, como sabemos, considerando o atual bem jurídico 

tutelado (saúde pública), existem jurisprudências nos dois sentidos: umas acolhendo 
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o princípio da bagatela nos crimes envolvendo tóxico, outras repudiando este 

instituto de política criminal. 

Adite-se, entretanto, que essa vexata quaestio no direito comum, ao que tudo 

indica, ficou relegada a um segundo plano com a edição da nova lei antidrogas, de 

agosto de 2006. Note a redação do artigo 28, verbis: 

 

 

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 a programa ou curso educativo. 

 

 

Vale notar que, ao contrário do que estabelecia o revogado preceito 

secundário do art 16 da Lei 6368, de 21/10/1976, pena de detenção de 6 meses a 2 

anos, a lei 11.343/2006 aboliu a privação de liberdade para o agente que adquire, 

guarde ou traga consigo, para uso próprio, substância entorpecente (usuário). Neste 

aspecto, inovou o legislador, inclusive, adotando, como modalidade de pena, medida 

sócio-educativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja: 

Advertência. 

Esclareça-se, nesse ínterim, que caberá ao Juiz da causa determinar se a 

droga apreendida destinava-se a consumo pessoal ou não. Para tanto, consoante 

dicção legal, observará a natureza, quantidade, local e condições em que ocorreram 

o delito, bem como aspectos sociais e penais do agente ( art 28, § 2° da Lei 11.343). 

No campo processual, a nova lei de tóxicos citada adotou o princípio da 

isenção de prisão em flagrante do usuário, a qual fora substituída pela lavratura de 

termo circunstanciado do ocorrido, mediante termo de compromisso de 

comparecimento daquele ao Juízo competente. 

Gize-se que medidas tais como: atos de lavratura de termos circunstanciados, 

requisições de exames e perícias deverão ser imediatamente tomadas pela 

Autoridade Policial, sendo vedada a detenção do agente (art 48, § 3° da Lei 11.343). 

O fato é que, com acertos e desacertos, avançaram a legislação penal e 

processual comum, no tocante ao delito de entorpecente. Enquanto isso as leis 

penal e processual militar permaneceram vetustas nesse particular. 
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Apesar disso, ao nosso aviso, ante as omissões voluntárias do legislador do 

Código de Processo Penal Militar acerca do assunto em tela, entendemos, com base 

no artigo 3°, "a" do CPPM (os casos omissos neste código serão supridos pela 

legislação de processo penal comum) que as inovações trazidas pela Lei n° 11.343, 

de agosto de 2006, por analogia autorizada, tem inteira aplicação no Processo 

Penal Castrense. 

Destaco abaixo algumas das hipóteses constantes da lei susomencionada 

que poderão ser encampadas pelos operadores castrenses: 

 

 

O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação 
policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, 
no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. (art 
41) 
Em qualquer fase de persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta 
Lei, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial 
e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: 
I- a infiltração por agentes de polícia, em tarefas de investigação, constituída 
pelos órgãos especializados pertinentes; 
II- a não-atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores 
químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem 
no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior 
número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo 
da ação penal cabível. (art. 53). (hipótese de flagrante retardado ou 
prorrogado) 
Sempre que conveniente ou necessário, o juiz, de ofício, mediante 
representação da autoridade de polícia judiciária, ou a requerimento do 
Ministério Público, determinará que se proceda, nos limites de sua jurisdição 
e na forma prevista no § 1° do art. 32 desta Lei, à destruição de drogas em 
processos já encerrados. (art 72). 

 

 

Por fim, insta comentar que, embora o art 40 da Lei 11343/2006, em seu 

inciso III, tenha previsto, como causa para aumento de pena, o tráfico de drogas 

nas dependências de unidades militares, tal fato não modifica a competência da 

Justiça Castrense como, numa leitura açodada, possa transparecer. Veja o artigo 40: 

 

 
Art 40 – As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta lei são aumentadas de 
um sexto a dois terços (obs.: art 33 da lei refere-se ao tráfico de drogas), se: 
I – omissis; 
II – omissis; 
III – a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de 
estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de 
entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas,esportivas, ou 
beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem 
espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento 



123 

 

 

de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares 
ou policiais ou em transportes públicos. (grifei) 

 

 

À evidência, uma interpretação lógica ou teleológica do referido inciso nos 

leva insopitavelmente a conclusão que a aludida causa de aumento de pena só tem 

aplicação nos casos em que o tráfico de drogas, em lugar sujeito à Administração 

Militar, destina-se ao comércio com outro país, vale dizer, constituir-se em tráfico 

internacional de drogas. 

Nestas hipóteses, a competência é da Justiça Federal. Do contrário, o fato 

fica afeto à Justiça Militar para processo e julgamento. 

Em nossos comentários supra, tivemos por escopo, além de elucubrar sobre 

o tema em enfoque, aguçar a reflexão dos operadores de direito que militam perante 

a Justiça Castrense. 
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janeiro 2004, foi conciliador do Juizado Especial Civil – Anexo São Miguel Paulista – 
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Sensu em Direito Militar, curso iniciado no 1º semestre de 2006. 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade sempre repudiou o tráfico ou uso ilícito de drogas, não obstante, 

no decorrer dos anos não podemos fugir da realidade de que houve uma mudança 

radical dos conceitos sociais, por conseqüência, influenciaram diretamente na 

legislação penal e na política criminal atual. 

Neste mister deve-se manter uma racionalidade, pois questões que versam 

sobre substâncias entorpecentes devem ser observadas, principalmente, como uma 

questão de saúde pública, logo, devemos quebrar os tabus sociais e arrostar a 

verdadeira problemática que diuturnamente nos afeta. Importante destacar as sábias 

lições dos Professores Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda 

Fuller, que de forma inexorável asseveram em sua obra Legislação Penal Especial: 

 

 

A dependência química já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, 
e são de conhecimento geral as funestas conseqüências da disseminação 
do uso de entorpecentes como gerador de violência, desde a familiar até a 
formação de organizações criminosas que servem do vício alheio.1 

 

 

O Direito Penal, considerado como instrumento regulador do Estado 



126 

 

 

Democrático de Direito, também não pode deixar de enfrentar a complexa situação 

das drogas ilegais – que, geralmente, traz consigo a violência e dramáticos danos á 

família e a sociedade em geral – destarte, se deve buscar ferramentas racionais 

para resolver esta complexa situação. 

Neste diapasão, pode-se dizer que o ordenamento jurídico penal brasileiro 

sempre buscou de forma veemente combater as drogas de um modo geral, 

adotando medidas enérgicas, pactos internacionais e conscientização social, no 

entanto, sempre deparamos com a forte resistência ilícita, sociais e políticas que 

consegue se manter, muitas vezes através do dito “crime organizado”. 

Em apertada análise, constata-se que Lei Penal Comum em época pretérita 

não conseguia distinguir o viciado do traficante, tratando ambos com rótulo de 

“maconheiro, cheirador, drogado...”, sendo que pessoas surpreendidas na situação 

de usuários eram imediatamente lançadas ao cárcere, independentemente de 

provado a sua situação de dependente químico ou não. 

Ocorre que com as mudanças sociais e conscientização nacional e 

internacional, declinou-se no entendimento que o usuário necessitava 

verdadeiramente de um tratamento médico e não da reprimenda corporal, neste 

sentido houve uma mudança radical na política criminal, respaldada pela 

conscientização social, e com o surgimento da Lei nº 9.099/95 e 10.259/01 adotou-

se penas alternativas. 

Agora, realmente sedimentou-se uma nova política criminal minimalista com o 

advento da nova Lei de Drogas nº 11.343/06, que em seu artigo 28 furtou-se da 

aplicação de pena privativa de liberdade para o usuário de drogas, preferindo a 

reinserção social. 

Cumpri esclarecer, que este moderno ordenamento não descriminalizou “o 

uso de drogas”, apenas vedou a aplicação de pena privativa de liberdade, entretanto, 

esta conduta não deixou de ser considerado delito penal. 

O Doutor Luiz Flávio Gomes em seu artigo jurídico intitulado “Usuário de 

drogas: transação, descumprimento, reincidência e sentença condenatória”,2 

assevera de forma veemente que houve uma descriminalização formal adotado 

agora pela Lei 11.343/06 em relação ao usuário, de modo firme e resoluto, embora 

não tenha transformado tal fato em infração administrativa, sem sombra de dúvida 

constitui uma opção político-criminal minimalista (que se caracteriza pela mínima 

intervenção do Direito penal), em matéria de consumo pessoal de drogas. 
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Já o Direito Penal Militar, sempre primou pela reprimenda corporal para o 

usuário de entorpecente, rotulado-o, muitas vezes, como um criminoso odioso, 

esquecendo-se de lançar sobre o usuário ou dependente químico abrangido por esta 

legislação castrense uma ótica sócio-educativa a fim de entender que se trata de um 

doente, que necessita de tratamento médico imediato. 

O artigo 290 do Código Penal Militar traz no seu bojo todas as hipóteses: 

tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, impondo 

reprimenda de reclusão, até cinco anos. 

Senão vejamos: 

 

 

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 formar a consumo 
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou 
psíquica,em lugar sujeito a administração militar, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifamos) 

 

 

Veja, no Direito Penal Militar, a aplicação da pena, hipoteticamente, pode ser 

a mesma tanto para o traficante como para o usuário, tratando-os de forma similar, é 

claro que no caso concreto, certamente os nobres juízes sopesarão as 

circunstâncias de fatos e de direito, com escopo de determinar uma pena justa e 

equânime, no entanto, pena de reclusão. 

 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

Destas considerações preliminares surge à discussão jurídica, deve-se ou não 

aplicar as benesses da Legislação Especial de Drogas, Lei nº 11.343/06 nos crimes 

expresso no artigo 290 do Código Penal Militar, quando a conduta é destinada ao 

“uso de entorpecentes”, certamente, este tema ecoará nos Tribunais Superiores e 

será discutido amiúde por vários juristas. 

Salutar deixar claro, que não queremos aqui, descaracterizar ou maquiar a 

relevância da aplicação da pena imposta às condutas previstas no artigo 290 do 

Código Penal Militar, pois, compreendemos como extremamente repudiadas, além 
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de saber que sua previsão e reprimenda tem por escopo a defesa precípua da 

disciplina e hierarquia militar, bem como, a preservação das instituições militares, 

que direta ou indiretamente é afetada quando um delito desta natureza é praticado. 

Por este motivo, trouxemos a discussão tão-somente, à conduta do usuário ou 

dependente químico, que muitas vezes sua doença não foi notada pela instituição, e 

teve seu quadro médico evoluído, por motivos diversos, oriundos de vários fatores 

que pode até fugir da seara do direito e galgar espaço no campo da Saúde Pública. 

Ora, embora não aceitáveis quaisquer condutas ilícitas em locais sob a 

administração militar ou prevista como assimilados desta natureza, não podemos 

olvidar que todo nosso ordenamento jurídico tem por norte a Constituição Federal, 

logo, o operador do direito deve ter a cautela de aplicar os institutos jurídicos em 

conformidade com este diploma máximo. 

A Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, traz como fundamento 

primordial à dignidade da pessoa humana, e, como direitos e garantias individuais 

em seu artigo 5º, tutela em seu Caput que todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. A nova Lei de Drogas, em observância a esses 

direitos e garantias, consignou: 

 

 

Art. 3º O Sisnad tem por finalidade de articular, integrar, organizar e 
coordenar as atividades relacionadas com: 
I – a prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção social de usuário e 
dependentes de drogas;3 (grifamos) 

 

 

Ainda, sem deixar de mira a Constituição Federal, a Lei em estudo deixou 

expresso alguns princípios fundamentais, entre eles podemos destacar: 

 

 

Art. 4º São pincípios do Sisnad: 
I – o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente 
quanto à sua autonomia e à sua liberdade; […]. (grifamos) 

 

 

Sem muito esforço, constata-se que uma das finalidades precípuas da Lei nº 

11.343/06 é buscar preservar a dignidade da pessoa humana e fazer com que o 

usuário ou dependente químico seja recolocado na sociedade, através de esforços 

dos seguimentos sociais e instituições governamentais, fomentando adoção de 
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medidas sócio-educativas, políticas de formação continuada e implantação de 

projetos pedagógicos de preservação do uso indevido de drogas. 

Neste mister, não se torna razoável que somente o Direito Penal Militar se 

afugente desta realidade social, agindo como se todas as medidas e mudanças nada 

afetasse este segmento especializado do direito. Admitir essa hipótese, é o mesmo 

que admitir que o Direito Penal Militar existe por si só, num mundo “isolado e repleto 

de dogmas”, o que não é verdade. 

Devemos arrostar esta nova realidade e discutir qual a melhor forma de tratar 

o usurário de drogas, mesmo que este usuário seja surpreendido em uma prática 

ilícita envolvendo entorpecente para uso próprio, em local sob administração militar 

ou nos casos assimilados. 

Essa situação atualmente é tratada com todo vigor exigido pela legislação 

castrense, podendo o usuário que é surpreendido na posse de droga destina ao 

consumo, ser preso em flagrante delito, e imediatamente recolhido ao cárcere, onde 

permanecerá, até que sua prisão cautelar seja revogada por autoridade competente. 

Fato totalmente diferente ocorre com o usuário que recebe as benesses da 

nova Lei de Drogas, que será processado e julgado na forma do artigo 60 e seguinte, 

da Lei 9.099/95, consoante deflui o artigo 48, parágrafo 1º da Lei em comento, 

sendo vedada expressamente a prisão em flagrante, pelo parágrafo 2º do mesmo 

artigo. 

Ora, será que a pessoa (dependente químico) que é surpreendida em local 

sob administração militar ou aquela, descrita nos casos assimilados, é diferente das 

outras pessoas que recebem a tutela da Lei nº 11.343/06, só porque aquela não 

conseguindo dominar sua doença, porta entorpecente para uso próprio nas 

hipóteses descritas do artigo 290 do Código Penal Militar? 

Será legal e razoável, não utilizar as benesses da Lei nº 11.343/06 que proíbe 

a adoção de penas privativas de liberdade, ferindo de morte os princípios da 

isonomia, da racionalidade e da aplicação da pena mais benéfica ao réu, além de 

tratar com indiferença todo arcabouço da nova Lei de Drogas que busca a 

reinserção social do usuário de drogas? 

Em uma análise crítica e sistemática, prefiro optar pelo entendimento da 

aplicação do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, em detrimento do artigo 290 do Código 

Penal Militar, uma vez que a política criminal e a sociedade elegeram como premissa 

à não adoção de pena privativa de liberdade quando se tratar de usuário ou 
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dependente de drogas devidamente comprovado, logo, não se torna tolerável e 

razoável a aplicação de pena de reclusão como a prevista no diploma castrense. 

Neste sentido, pode-se ainda abarcar de forma analógica as sabias lições do 

ilustre juiz de direito militar Doutor Ronaldo João Roth, que ao tratar da Lei nº 

9.807/99 (delação premiada), fundamentou: 

 

 

[...] como as de lei esparsa, irradiam-se e alcançam todo ordenamento 
jurídico – harmonizando-se à disciplina legislativa criminal -, ocasionando, 
dessa forma, fato que justifica a sua aplicação na Justiça Militar e, em 
especial, no Código Penal e no Código de Processo Penal Militares (CPM e 
CPPM, respectivamente), e ao encarregado do inquérito policial militar 
(IPM).4 

 

 

Assim, torna-se de bom alvitre entender que não pode o Direito Penal Militar 

fugir desta realidade, pois como mencionado alhures, se deve respeitar a 

Constituição Federal, outrossim, a Lei de Drogas é, sem embargos, uma Lei 

autônoma e mais benéfica, logo, deve ser aplicada diante de um caso concreto, 

máxime em fiel observância aos princípios constitucionais, que sempre devem ser 

pugnados por todos operadores do direito. 

Jamais podemos perder de mira a relevância dos princípios e garantias 

constitucionais que transcendem as muralhas da aplicação da norma “fria”, 

consoante preleciona o excelso Professo Damásio E. de Jesus: 

 

 

Os princípios constitucionais e as garantias individuais devem atuar como 
balizas para correta interpretação e justa aplicação das normas penais, não 
se podendo cogitar de uma aplicação meramente robotizada dos tipos 
incriminadores, ditada pela verificação rudimentar da adequação típica 
formal, descurando-se de qualquer apreciação ontológica do injusto. Dentre 
esses princípios limitadores da pretensão punitiva destaca-se o da 
dignidade humana.5 

 

 

Na seara do Direito Penal Militar, torna-se imperioso destacar as pertinentes 

lições do Professor Cícero Robson Coimbra Neves que destaca sabiamente em sua 

obra: 

 

 

Podemos afirmar, agora especialmente voltados ao Direito Penal Militar, que 
os princípios informadores do ramo estudado são proposições que 
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alicerçam o sistema penal, garantindo-lhe validade, porquanto buscam a 
limitação de seu espectro de incidência, em plena concatenação com um 
Direito Penal moderno, alinhado com o Estado Social e Democrático de 
Direito.6 

 

 

Mesmo com todas as ponderações consignadas, alguns podem se insurgir, 

não admitido à aplicação da Lei 11.343/06 em detrimento ao artigo 290 do Código 

Penal Militar, sob argumentos dos mais diversos, entre eles, que se torna impossível 

à aplicação da nova Lei de Drogas em detrimento do Direito Penal Militar, porque o 

artigo 48 da Lei remete o procedimento a Lei 9.099/95, sendo conhecido por todos, 

que essa Lei Especial em seu artigo 90-A veda expressamente a sua aplicabilidade 

nos delitos militares, sendo pertinente comentar que existe quem defendam a 

inconstitucionalidade deste dispositivo.7 

No entanto, o artigo 48, parágrafo 1º, tão-somente, direciona o procedimento 

que deve ser adotado pelo juízo competente, ou seja, versa sobre direito processual 

e não sobre o direito material, ademais, a Lei nº 11.343/06 em todo seu arcabouço 

não traz expressa nenhuma vedação de aplicabilidade ao Direito Penal Militar ou 

Processual Penal Militar.8 

Noutro prisma, o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 11.343/06, veda a prisão em 

fragrante encaminhando o autor dos fatos imediatamente ao juízo competente, 

porquanto podemos entender que não existe patente nenhum óbice que este juízo, 

por seu turno, seja os juízos Militares Estaduais ou da União, que diante do caso 

concreto processará e julgará o militar usuário ou dependente de drogas, sem que 

sofra a imposição da prisão em flagrante delito, com base nas benesses deste novo 

diploma jurídico. 

 

 

3 - CONCLUSÃO 

 

 

Diante de todas as circunstâncias apontadas torna-se forçoso admitir que a 

nova Lei de Drogas nº 11.343/06, em especial o artigo 28, possui reflexos 

veementes em todo arcabouço jurídico penal e, deve sim ser aplicada de forma in 

bonam partem, sempre que comprovadamente se tratar de situações de uso de 

entorpecente, sob pena de se afrontar flagrantemente os princípios e direitos 
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constitucionais garantidos, entre eles, o princípio da isonomia, da racionalidade, da 

proporcionalidade e da aplicação da pena mais benéfica. 

Por derradeiro, torna-se necessário ressalta que somente respeitando a 

Constituição Federal e as nossas Leis, que poderemos fomentar o verdadeiro 

respeito à dignidade da pessoa humana, princípio máximo e basilar, protegido e 

difundido por todas as Instituições Militares do Brasil, com escopo de tutelar todos os 

cidadãos, civis e militares. 

 

 

NOTAS 

 

 

* Este artigo foi apresentado no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito 
Militar da Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL, como avaliação do módulo 2 
(Direito Penal Militar – Parte Especial). 

1 JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique Aranda. 
Legislação penal especial. Vol. 1, São Paulo: Siciliano Jurídico, 2004. p. 117. 

2 GOMES, Luiz Flávio. Usuário de drogas: transação, descumprimento, reincidência 
e sentença condenatória. disponível em: < http://jus.uol.com.br/index.html > 

3 Sisnad – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. 

4 ROTH, Ronaldo João. Temas de direito militar. 1ª ed., São Paulo: Suprema 
Cultural, 2004. p. 74. 

5 JESUS, Damásio E. de. Temas de direito criminal. 1ª série, São Paulo: Saraiva, 
1998. p. 14. 

6 NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Apontamentos de 
direito penal militar. Vol. 1, parte geral, São Paulo: Saraiva, 2005. p. 34. 

7 Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. 

8 Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título 
rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições 
do Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal. 
§ 1º O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, será 
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei nº 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais. 
§ 2º Tratando-se da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em 
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flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo 
competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, 
lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e 
perícias necessários. 
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ORGANIZAÇÃO DA JUSTIÇA MILITAR 

 

Paulo Tadeu Rodrigues Rosa 

 

 

Introdução 

 

 

Com a vinda da Família Real para o Brasil em 1808, nosso país deixou a 

condição de Colônia para ser elevado a categoria de Reino Unido a Portugal e 

Algarves o que trouxe modificações políticas e sociais, uma vez que a Administração 

Pública Portuguesa se encontrava em solo brasileiro. 

Por ordem do rei foram criadas várias instituições que até então não existiam, 

como a Guarda Real, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, e ainda foi 

determinada a abertura dos Portos, medidas que modificaram o aspecto do Brasil, 

trazendo uma maior importância política no cenário político e econômico. 

A instituição militar acompanhou a vinda da família Real representada pela 

organização de um corpo militar uniformizado voltado para a defesa da família real, e 

mais a frente das instituições criadas na ex-colônia. Devido as suas particularidades 

e assim como ocorria em Portugal, os militares passaram ser regidos por 

regulamentos próprios, aplicados por àqueles que integram a carreira das armas, 

que possui suas particulares e se encontra assentada em dois princípios 

fundamentais, a hierarquia e a disciplina. 

A existência das instituições militares, sejam elas pertencentes às Forças 

Armadas ou às Forças Auxiliares, é essencial para a manutenção do Estado, e para 

a preservação da segurança interna, no aspecto de ordem pública, e nacional, na 

defesa da soberania do território, do espaço aéreo e do mar territorial. 

Mas, segundo alguns a Justiça Militar, Federal ou Estadual, deve ser extinta 

porque esta estaria contribuindo para a impunidade, e ao mesmo tempo seria um 

Corte de Exceção, sem sentido em um país que escolheu a democracia, e vive sob a 

égide do Estado democrático de direito. 

Alguns críticos da Justiça Militar na maioria das vezes não conhecem sua 

estrutura, e nem mesmo assistiram qualquer julgamento perante uma Auditoria 

Militar, e fazem suas observações sem a presença de critérios científicos, que 
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devem ser utilizados pelo pesquisador na busca de uma informação precisa e que 

possa contribuir para o aprimoramento do sistema. 

A Justiça Militar no Brasil encontra-se prevista e disciplinada na Constituição 

Federal no art. 92, inciso VI, segundo o qual: "São órgãos do Poder Judiciário, VI - 

Os Tribunais e juízes militares". Os juízes militares e os Tribunais Militares são 

órgãos do Poder Judiciário, e portanto não se encontram inserido no contexto de 

Tribunais de Exceção. Afirmar que a Justiça Castrense é uma Justiça de Exceção é 

desconhecer o sistema jurídico brasileiro. 

O artigo 5.o, XXXVII, da Constituição Federal, veda expressamente o 

julgamento do cidadão por Tribunal de Exceção, garantindo assim o princípio do juiz 

natural. Por força do art. 60, parágrafo 4.o da C.F, os direitos e garantias 

fundamentais do cidadão não podem ser objeto de Emenda Constitucional. Com 

base neste dispositivo, fica mais do que evidenciado que a Justiça Castrense não é 

um Tribunal de Exceção, mas uma Corte com previsão constitucional. 

 

 

2. Organização e estrutura 

 

 

No sistema jurídico brasileiro, a Justiça Militar divide-se em : Justiça Militar 

Federal e Justiça Militar Estadual, sendo que a primeira julga em regra os militares 

integrantes das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), quando estes 

violarem os dispositivos do Código Penal Militar, enquanto que a segunda julga os 

integrantes das Forças Auxiliares, (Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares). 

A 1.a instância da Justiça Militar Federal é constituída pelos Conselhos de 

Justiça, formados por um auditor militar, provido por concurso de provas e títulos, e 

mais 4 (quatro) oficiais, cujos postos e patentes dependerão do posto ou graduação 

do acusado. Os Conselhos de Justiça dividem-se em Conselhos Especiais 

destinados ao julgamento dos oficiais, e os Conselhos Permanentes destinados ao 

julgamento das praças (soldado, cabo, sargento, subtenente, e aspirante-a-oficial). 

Devido a formação mista existente nos Conselhos de Justiça, ou seja, 

formados por um juiz civil mais os juízes militares, estes são chamados de 

escabinado. Os militares que integram os Conselhos atuam na Justiça Militar por um 
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período de três meses, ao término do qual novos oficiais serão chamados para 

comporem a Corte Castrense. É importante se observar que esses Conselhos são 

presididos por um juiz militar que tenha a maior patente em relação aos demais 

integrantes do órgão julgador, e a sede da Justiça Especializada em 1.o grau possui 

a denominação de Auditoria Militar. 

A organização da Justiça Militar Estadual em 1.a instância é semelhante a da 

Justiça Militar Federal guardadas algumas particularidades no tocante aos postos e 

graduações das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, uma vez que 

nas Forças Auxiliares não existe a presença dos oficiais generais (General, 

Almirante e Brigadeiro). 

No Estado de São Paulo, a Justiça Castrense possui 4 (quatro) Auditorias 

todas com sede na Capital, não existindo nenhuma no interior, o que consideramos 

uma falha e ao mesmo tempo um ônus para o acusado. Os policiais militares e 

bombeiros militares que residem no interior são obrigados a se deslocarem de suas 

sedes, chamadas de OPM (Organizações Policiais Militares), para serem 

processados na Capital, sendo obrigados na maioria das vezes a contratarem 

advogados que possuem os seus escritórios na cidade de São Paulo. 

A nível de 2.a instância, em relação a Justiça Militar Federal temos o Superior 

Tribunal Militar (S.T.M) que julga os recursos provenientes das Auditorias Federais, e 

a matéria originária disciplinada em seu Regimento Interno. No caso da Justiça 

Militar Estadual, a 2.a instância é constituída em alguns Estados (São Paulo, Minas 

Gerais, e Rio Grande do Sul) pelos Tribunais de Justiça Militar (T.J.M). Nos Estados, 

em que não existe o T.J.M essa competência é exercida por uma Câmara 

Especializada do Tribunal de Justiça. 

Deve-se observar, que o Superior Tribunal Militar (STM) também julgará os 

recursos provenientes da Justiça Militar Estadual, como ocorre nos casos dos 

Conselhos de Justiça, que são destinados ao julgamento da permanência ou não 

dos oficiais em seus respectivos quadros, que se inicia perante um Conselho 

formado por três oficiais que terão patente superior a do acusado e que emitirão um 

parecer pela permanência ou não do acusado. Esse parecer será remitido a 

autoridade convocante que poderá acolher ou não a decisão dos membros do 

Conselho. A solução da autoridade convocante será submetida ao Comandante 

Geral da Corporação, que determinará o arquivamento, a aplicação de medidas 

disciplinares ou a remessa dos autos para a Justiça Militar, na forma da Constituição 
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do Estado de São Paulo e da Constituição Federal. 

Os Tribunais de Justiça Militar ou Câmaras Especializadas dos Tribunais de 

Justiça nos demais Estados julgarão o acusado submetido a Conselho de 

Justificação decidindo pela perda ou não do seu posto e patente. A matéria sob 

análise é originária na forma da Constituição Federal, e da decisão proferida pelo 

Tribunal caberá recurso para o STM que poderá manter ou reformar a decisão 

proferida pelo Tribunal "a quo". A inobservância deste procedimento fere o princípio 

do devido processo legal, disciplinado no art. 5.o, inciso LIV, da Constituição Federal. 

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo é composto de cinco juízes, sendo 

dois juízes civis, e três juízes militares, na patente de Coronel PM, que além de 

julgarem os recursos provenientes das Auditorias Militares ainda decidem em 

atendimento a Constituição Federal e a Constituição Estadual a perda da patente e a 

declaração de indignidade para o oficialato dos integrantes da Polícia Militar, e antes 

do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário 

proveniente do Estado de São Paulo e que afastou precedentes existentes na 

própria Corte Constitucional, a perda da graduação das praças, na forma 

disciplinada no art. 125, parágrafo 4.o da Constituição Federal. 

O professor Paulo Tadeu Rodrigues Rosa no artigo "Perda da Graduação das 

Praças" defende que as praças que integram as Forças Auxiliares somente poderão 

perder suas graduações por meio de decisão proferida pelo órgão competente, que 

na forma da Constituição Federal é o Tribunal de Justiça Militar (TJM), e as Câmaras 

Especializadas dos Tribunais de Justiça. Não se pode permitir que integrantes de 

uma mesma Corporação fiquem sujeitos a um tratamento desigual, em atendimento 

ao disciplinado no art. 5.o, "caput" da Constituição Federal. 

Alguns doutrinadores entendem que os Conselhos de Justiça não deveriam 

ser compostos apenas pelos oficiais, mas também pelas praças que sejam 

bacharéis em direito. Esse entendimento tem como fundamento o princípio segundo 

o qual o militar deve ser julgado pelos seus pares. Respeitada a hierarquia militar, 

todos os milicianos são integrantes de uma mesma Corporação, não existindo 

motivos para que as praças não tenha representatividade junto ao Escabinado. 

Deve-se ressaltar, que as praças somente poderiam integrar os Conselhos de 

Justiça Permanentes, uma vez que para compor os Conselhos de Justiça Especiais 

é necessário que o juiz militar tenha patente superior a do acusado, ou sendo igual, 

que seja mais antigo na forma dos critérios castrenses. 
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A tese ora exposta traz uma certa polêmica, podendo ser entendida como 

sendo a busca da quebra da disciplina, que deve existir nas Corporações Militares. 

Mas, não podemos nos esquecer que o direito surge dos fatos, e que todos são 

iguais perante a Lei, e que o aprimoramento das instituições deve ser o objetivo 

daqueles que vivem sob o império do Estado de Direito. 

Portanto, a Justiça Militar é um órgão jurisdicional com previsão no Texto 

Constitucional e nas Constituições do Estados integrantes da Federação, possuindo 

os juízes auditores as mesmas garantias asseguradas aos juízes integrantes da 

Justiça Comum e da Justiça Federal, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade 

de vencimentos, para que possam com fundamento na Lei e em sua livre convicção 

proferirem os seus julgamentos, na busca da Justiça que deve ser o objetivo do 

Direito. 

 


