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SUPERIOR TRIBUNAL M ILITAR
,
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Acórdãos e Jurisprudência

P,ulv..

EXTRATO DA ATA DA 50a SESSÃO DE JULGAMENTO, EM 22 DE
AGOSTO DE 2017

Presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Presentes os Ministros Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William
de Oliveira Barros, Artur Vidigal de Oliveira, Cleonilson Nicácio Silva, Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros
Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi, Carlos Augusto de Sousa,
Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias e Péricles Aurélio Lima
de Queiroz.
O Ministro Álvaro Luiz Pinto encontra-se em licença para tratamento de
saúde.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, designada, Dra. Maria
de Nazaré Guimarães de Moraes.
APELAÇÃO N° 139-84.2016.7.07.0007 - PE - Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Revisor Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: ERIC SILVA DOS SANTOS, Sd Ex, condenado à pena de 01 ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, 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 7a CJM, de 21/02/2017. Adv. Defensoria Pública da União.
O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da preliminar, arguida
pela Defensoria Pública da União, de devolução ampla da matéria litigiosa,
nos termos do art. 79, § 3o, do RISTM. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao recurso da Defesa, para manter a Sentença recorrida por seus
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RELATOR:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

REVISOR:

Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.

APELANTE:

ERIC SILVA DOS SANTOS, Sd Ex, condenado à pena de 01
ano de reclusão, como incurso no art. 290, “caput”, do CPM,
com o beneficio 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
7a CJM, de 21/02/2017.

ADVOGADO:

Defensoria Pública da União.

EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 do CPM
AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Preliminar que pretende somente obter efeito devolutivo das
teses defensivas para a apreciação desta Corte confunde-se com o
mérito, conforme o art. 79, § 32, do RISTM, ensejando o seu não
conhecimento. Unanimidade
II - O militar que encontra substância entorpecente em área
sujeita à Administração Militar e, ao invés de informar os seus
superiores, a esconde entre os seus pertences, inclusive empregando o
ardil de enrolá-la em uma calça para trazer consigo, pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM, evidenciando, no mínimo, os critérios
indicativos do dolo eventual.
III - O Pleno do STM, majoritariamente, não exige a detecção do
princípio ativo THC para atestar a Cannabis sativa tinneu no tocante ao
art. 290 do CPM.
IV - Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância
em razão da quantidade ínfima de substância entorpecente, tampouco
em virtude da ausência de indicação, no laudo pericial, da concentração
de THC.
V - A conduta de portar substância entorpecente em área sob
Administração Militar está tipificada em Lei. Além de conspurcar a
ordem no interior da Organização Militar, afeta os princípios da
hierarquia e da disciplina, razões pelas quais não há que se cogitar a
tese do afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer, tão
somente, a aplicação de sanção disciplinar.
Apelo conhecido e negado. Decisão unânime.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de devolução ampla da matéria litigiosa, nos termos
do art. 79, § 3o, do RISTM. N o mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso da Defesa, para manter a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2017.
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RELATOR:

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

REVISOR:

Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.

APELANTE:

ERIC SILVA DOS SANTOS, Sd Ex, condenado à pena de 01
ano de reclusão, como incurso no art. 290, “caput”, do CPM,
com o beneficio 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
7a CJM, de 21/02/2017.

ADVOGADO:

Defensoria Pública da União.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União (DPU), inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx) da Auditoria da 7a Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que condenou o ex-Sd Ex ERIC SILVA DOS SANTOS à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, “caput”, do CPM, com o benefício do
“sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto.
A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em
Flagrante (APF) instaurado no 5o Centro de Telemática de Área (5o CTA), sediado
em Recife/ PE, em 20.7.2016 (fls. 3/39 - Aps.).
A DPU, em 21.7.2016, requereu a liberdade provisória,
argumentando que não estavam presentes os requisitos autorizadores da decretação
da prisão preventiva (fl. 51 - Aps).
A Juíza-Auditora Dra. Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, em
25.7.2016, determinou o relaxamento da prisão, com base no art. 5o, inciso LXV,
da CF/88 (fls. 5 3 /5 4 -Aps).
O Promotor de Justiça Militar Dr. Mario André da Silva Porto, em
2.8.2016, denunciou o réu nos seguintes termos, in verbis (fls. 2.1/2.3):
no dia 20 de julho de 2016, por volta das 15:20h, o
Soldado Eric Silva dos Santos, ora denunciado, encontrava-se na
área da churrasqueira do 5oCentro de telemática de Área - 5 o CTA,
onde teria deixado sua calça sobe uma mesa.
O Subtenente Mário Sérgio Souza, que acabara de chegar ao
local, determinou que retirassem a calça pois iria utilizar a mesa.
Essa ordem foi prontamente atendida pelo Soldado Pedro Henrique
Tenório, que em atitude suspeita, entregou a calça e seu conteúdo ao
denunciado.
O graduado, percebendo a atitude suspeita determinou que o
denunciado lhe entregasse a calça e ao abrí-la, percebeu um
‘trouxinha de maconha 3cair no chão.
3
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Diante de tais fatos, o Subtenente Mário Sérgio Souza realizou a
apreensão do material e conduziu o denunciado e os demais
militares presentes no momento dos fatos (Soldados Júlio César,
Costa e Tenório), para que tivessem suas condutas apreciadas pela
autoridade policial militar.
O material foi devidamente apreendido, conforme termo
constante às fls. 24/27, sendo submetido a exame preliminar,
constatando-se a presença do princípio ativo Tetráhidrocanabinol
(THC), encontrado na maconha e seus derivados, que se encontra
inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas, de uso proscrito no
Brasil (fls. 62/65). Conclui-se, portanto, com fundamento no laudo
pericial, que o material apreendido trata-se de l,23g (um grama e
vinte e três centigramas) da substância vegetal cannabis sativa,
vulgarmente conhecida como ‘maconha \
Assim agindo, o denunciado, de forma livre e consciente,
praticou o crime de porte de substância entorpecente para uso
próprio, em local sob administração militar, incidindo nas penas do
art. 290, caput, c/c 9o, inciso I, I aparte, do Código Penal Militar.
í-r-

A Denúncia foi recebida em 15.8.2016 (fls. 3/4).
Dentre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Autuação do APF original (fls. 3/39 - Aps.);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (fl. 7 - Aps.);
- Nota de Culpa (fls. 15/16 - Aps);
- Termo de Apreensão (fls. 24/27 - Aps.);
- Alterações do réu (fls. 29/33 - Aps.)
- Laudo Preliminar de Constatação expedido pelo Setor TécnicoCientífico da Superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco (fls.
6 2 /6 5 -A ps.);
- Alvará de Soltura (fls. 55/56 - Aps.);
- Ficha de Entrevista de Conscrito ( fl. 61 - Aps.)
- Laudo Pericial definitivo, expedido pelo Setor Técnico-Científico da
Superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco (fls. 11/14); e
- Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal (fl. 36 Aps.); da Justiça Militar da União (fl. 44 - Aps.); Certidão Negativa do Cadastro
Nacional de Mandados de Prisão (fl. 46 - Aps.); e Certidão de Antecedentes
Criminais da Justiça Estadual de Pernambuco (fls. 7 e 22).
O MPM arrolou três testemunhas: o Subtenente Mário Sérgio Souza
e os Soldados Pedro Henrique Tenório da Silva e Felipe Pereira Costa (fl. 23).
O Subtenente Mário Sérgio Souza declarou que (fls. 38/39):
“(...) no dia dos fatos, dirigiu-se até a churrasqueira da OM
para mexer em umas mudas, quando se deparou com seis soldados
4
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no local Em cima de uma mesa plástica havia uma calça camuflada,
sendo solicitado que o Sd Tenôrio retirasse a mesma. A ação do Sd
Tenório levantou suspeitas. A calça foi entregue ao Sd Eric e o
declarante pediu para ver a calça, momento em que caiu dela um
saco plástico contendo uma substância semelhante a maconha.
Imediatamente, levou tosos até o gabinete do Sub-chefe e informou
os fatos. Este determinou que o Maj Dick tomasse as medidas
cabíveis, sendo-lhe entregue a substância. (..)Não sabe informar de
quem era a calça. Não perguntou a nenhum dos soldados de quem
era a maconha. (...) o acusado tinha comportamento normal dentro
do quartel, não havendo nada que o desabone. (...) ”
O Sd Pedro Henrique Tenório da Silva declarou que (fl. 40):
“(...) não sabe dizer de quem era a calça na qual estava a
porção de maconha. A maconha era do Sd Eric, que disse ter
encontrado, sem dar detalhes sobre isso. Pegou a calça porque
estava mais próximo da mesa. Sabia que a maconha estava enrolada
na calça, por isso teve dificuldades em pegá-la. Entregou a calça
para o Eric porque sabia que a substância era dele. (...) Quando
chegou ao local, já havia cerca de quatro soldados, momento em
que Eric disse ter encontrado a porção de maconha, estando ela
embolada na calça em cima da mesa. Não chegou a ver a
substância. Eric disse que tinha encontrado dentro de um pote de
talco, sem dar outros detalhes, como onde ou quando. (...) ”
O Sd Felipe Pereira Costa declarou que (fl. 41):
“(..) estava no grupo de soldados quando o Sub Ten Mario
Sérgio encontrou uma porção de maconha acondicionada em um
saco plástico, enrolada em uma calça camuflada. A calça era do
Eric, mas a maconha não sabe de quem era. Antes do Sub Ten
chegar ao local, não ouviu Eric dizer sobre a maconha. Enquanto
aguardavam próximo ao gabinete do Sub Chefe, Eric disse que tinha
encontrado a maconha dentro de um pote de talco que estava no
meio do mato, onde eles peneiravam areia. ”
A DPU arrolou, como testemunha, o Sd Rike Mark (fl. 28), o qual,
inquirido, declarou (fl. 42):
“(...) Não estava com Eric quando este achou a porção de
maconha. Não sabia que tinha uma porção de maconha na calça.
Eric não comentou nada sobre o assunto. Não estava no local dos
fatos quando o Sub Ten chegou, por isso não presenciou o momento
em que a droga foi encontrada. Ficou sabendo sobre os fatos
quando foi ao alojamento; havia o comentário sobre o militar ter
sido encontrado com maconha. Não informaram de imediato que a
droga estava com Eric; este também não comentou sobre os fatos
com o declarante. Ficou sabendo apenas que Eric tinha assumido a
posse da substância; não ouviu dizer sobre ele estar protegendo
alguém. ”
5
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O réu, citado (fl. 25), qualificado e interrogado, declarou (fls. 43/44):
“(...) que a referida calça era de um colega, mas estava em sua
posse emprestada. A maconha fo i colocada em cima da mesa pelo
declarante, embaixo da calça. Havia encontrado a substância no dia
anterior e desejava mostrar aos colegas. Tinha conhecimento que
guardar ou transportar droga dentro do quartel é crime. Não é
usuário de drogas e nunca viu utilizar. Encontrou a referida
substância dentre de um pote de talco e resolveu guardar no
armário. Não mostrou a droga dentro do alojamento porque sabia
que daria problema se alguém falasse com o Oficial de Dia;
resolveu mostrar na churrasqueira porque estariam apenas os
Soldados EV e não iria aparecer mais ninguém. Os militares apenas
ouviram o declarante dizer sobre a maconha; somente viram quando
o Sub Ten chegou ao local. Ninguém viu o declarante guardar o pote
de talco em seu armário; também ninguém viu o declarante levar a
maconha para a churrasqueira, porque estava enrolada na calça.
Não sabe porque não comunicou aos superiores ter achado a
droga.. Não tinha nenhuma finalidade em mostrar a droga aos
companheiros (..). ”
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (fls. 48 e
51).
Em Alegações Escritas, o MPM, valendo-se da confissão do réu, da
perícia técnica e da prova testemunhal, colhidas durante a instrução criminal,
requereu a condenação do réu, como incurso no art. 290 do CPM (fls. 54/63).
Por seu turno, a DPU pugnou pela absolvição do seu assistido,
sustentando a insuficiência de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma; a pequena quantidade da substância apreendida; a aplicação
do princípio da insignificância; e a incerteza quanto à concentração de THC na
substância apreendida. Aduziu que a conduta do réu não teria ofendido a
hierarquia e a disciplina militares, agregando a possibilidade de aplicação de sanção
disciplinar para o caso. Subsidiariamente, pleiteou, em caso de condenação, a
aplicação de pena no mínimo legal e a concessão de sursis (fls. 66/78).
O Comando do 5o CTA, em 24.11.2016, solicitou autorização para
desincorporar o réu das fileiras do Exército (fl. 84), o que foi deferido pelo JuizAuditor Substituto, em 30.11.2016 (fl. 85).
Em Alegações Orais, as partes reiteraram os argumentos expendidos
nas Alegações Escritas (fl. 111).
O CPJEx da Auditoria da 7a CJM, em 21.2.2017, por unanimidade
de votos, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, “caput”, do CPM, com o beneficio do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (fl. 111).
Nessa ocasião, a Sentença foi publicada (fls. 101/108) e foram
intimados o MPM e a DPU, a qual manifestou interesse em recorrer.
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A DPU, em suas Razões recursais, requereu, preliminarmente, a
integral cognição de toda a matéria dos autos. No mérito, revisitou os argumentos
expendidos nas Alegações Escritas, requerendo a absolvição do réu (fls. 119/130).
O MPM, em Contrarrazões, refutou os argumentos defensivos e
pleiteou a mantença da Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (fls. 133/140).
A Procuradora-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso de
Apelação (fls. 148/154).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos (fl. 159v).
A DPU foi intimada de que o presente Processo está em mesa para
julgamento (fl. 164).
É o Relatório.
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VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
Insurge-se a DPU contra a Sentença do CPJEx da Auditoria da T
CJM que condenou o ex-Sd Ex ERIC SILVA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no a rt 290 do CPM.
Em suas Razões de Apelação, a DPU pleiteou, como matéria
preliminar, a integral cognição de toda a matéria dos autos, nos termos seguintes
(fl. 130):
"W
Em Preliminar, por se tratar o STM de um Tribunal
eminentemente recursal, tendo em conta o princípio do Duplo Grau de
Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), a devolução ampla da
questão litigiosa a esta Corte Especializada para que ela possa conhecer
integralmente da matéria dos autos a fim de favorecer o Apelante (non
reformado in pejus) de modo a se afastar qualquer alegação de
preclusão das alegações defensivas tendo em conta, ainda, o princípio
da ampla defesa e do devido processo legal ”
Ora, desnecessário o requerimento preliminar da DPU, posto que se
trata de questão ínsita a todo recurso a apreciação das teses defensivas. De fato, em
regra, todo recurso possui o efeito devolutivo, que consiste em apresentar à
instância superior as questões suscitadas, tanto pela Acusação quanto pela Defesa,
objetivando o seu reexame.
Assim, tem a parte o direito de apelar, no limite do que perdeu na
Decisão a quo. Por seu turno, o Tribunal irá conhecer daquilo que a Parte recorreu.
Destarte, vê-se que a preliminar confunde-se com o mérito e, nessas
condições, segundo prescreve o art. 79, § 3o, do RISTM não a conheço. Por óbvio,
versando a temática da preliminar sobre o efeito devolutivo do recurso, passo a
analisar as questões juntamente com o mérito.

MÉRITO
A DPU pretende a absolvição do réu com base na adoção do
Princípio da Insignificância, socorrendo-se da característica da ffagmentariedade do
Direito Penal e afirmando que a ínfima quantidade da substância entorpecente
apreendida resultaria na impossibilidade da tipificação material do delito,
concluindo pela atipicidade da conduta do réu.
Ainda no contexto da aplicação do princípio da insignificância, aduz
a ausência de concentração de THC no Laudo Pericial e o fato de o réu apenas ter
encontrado, por acaso, a substância entorpecente e apenas permanecido com ela,
sem intenção de usá-la, o que afastaria o perigo ao bem jurídico saúde pública.
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Por fim, sustenta a ausência de violação aos preceitos da hierarquia e
da disciplina.
Contudo, não assiste razão à DPU.
A autoria e a materialidade restam provadas nos presentes autos.
Quanto à autoria, a prova testemunhal (fls. 38/41) e a confissão do
réu (fls. 43/44), já mencionadas e transcritas no Relatório, demonstram que este
portou, no interior do 5o CTA, substância entorpecente.
A alegação de que réu simplesmente teria encontrado o substância
acondicionada em um recipiente de talco abandonado no interior da OM e a
guardou consigo, sem intenção de fazer uso, não descaracteriza o tipo penal.
Ora, o art. 290 do CPM tem como objetivo salvaguardar a saúde
individual do usuário de entorpecente e a coletiva de todos os integrantes da OM, a
incolumidade pública, bem como as instituições militares e os seus princípios
inarredáveis - a hierarquia e a disciplina.
Diante do tipo de atividades e de trabalho desempenhados por
integrante da Organização Militar - tal como o manuseio de armamentos de alto
potencial ofensivo - é de fácil percepção que o consumo de drogas, dentro do
ambiente militar, é completamente inviável.
Por essa razão o crime previsto no art. 290 é classificado como de
perigo abstrato, não sendo necessário ocorrer o dano para a sua configuração,
bastando, apenas, a presunção do perigo inerente à conduta.
Analisando o caso em tela, causa espécie a alegação de que um
militar tenha encontrado a substância entorpecente abandonada em lugar sujeito à
administração militar e, ao invés de alertar o pessoal de serviço ou os superiores
hierárquicos, resolveu simplesmente guarda-la consigo, sem objetivo algum.
Em verdade, fica claro que o réu tinha pleno conhecido da ilicitude
de sua conduta porque, após ter supostamente encontrado a substância
entorpecente, cuidou para que ninguém o visse guardando-a em seu armário, e,
ademais, empregou o ardil de enrolá-la em uma calça, impedindo que alguém
pudesse ver que transportava o material consigo.
É o que se observa de seu interrogatório em sede de APM (fls.
43/44):
“Havia encontrado a substância no dia anterior e desejava
mostrar aos colegas. Tinha conhecimento que guardar ou transportar
droga dentro do quartel é crime.
Encontrou a referida substância
dentre de um pote de talco e resolveu guardar no armário. Não mostrou
a droga dentro do alojamento porque sabia que daria problema se
alguém falasse com o Oficial de Dia; resolveu mostrar na churrasqueira
porque estariam apenas os Soldados EV e não iria aparecer mais
ninguém. (...). Ninguém viu o declarante guardar o pote de talco em seu
armário; também ninguém viu o declarante levar a maconha para a
churrasqueira, porque estava enrolada na calça. ”
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Repise-se: a intenção do réu em se apropriar e ter consigo a
substância entorpecente é tão patente que sequer se dignou a informar aos seus
superiores a respeito de tê-la encontrado. Ao contrário, preferiu guardá-la consigo
em seu armário e, posteriormente, perambular pela área do aquartelamento,
portando-a.
Por outra vertente, o réu, ao guardar substância entorpecente,
escondendo-a entre peças de uniforme militar, no mínimo, assumiu o risco de
incorrer no ilícito penal e tinha consciência disso. Nessas circunstâncias,
evidenciam-se os critérios indicativos, ao menos, do dolo eventual.
Portanto, sem relevância, no contexto, o argumento de que apenas
teria encontrado e guardado consigo a substância entorpecente.
Quanto à materialidade, esta restou configurada em prova pericial,
conforme o Laudo Preliminar (fls. 62/65 - Aps) e o Laudo Pericial (fls. 11/14 - Vol.
1), ambos emitidos pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência da Polícia
Federal no Estado de Pernambuco e assinados por peritos oficiais distintos.
Impende salientar que os laudos assinalam expressamente a presença
do Tetrahidrocanabinol (THC), proibido em todo o território nacional pela Portaria
SVS/MS n° 344, de 12.5.1998, e as suas respectivas atualizações.
Para não pairar dúvida, transcrevo a conclusão do Laudo Definitivo
(fls. 11/14-V ol.l):
Em face das características observadas e da identificação do
principal componente químico, delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), foi
determinada a presença da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu
(maconha) na amostra apresentada para exame, objeto do presente
Laudo.
A Cannabis sativa Linneu (maconha), encontra-se relacionada
na Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias
entorpecentes
e/ou psicotrópicas
(Lista E),
enquanto
o
tetrahidrocanabinol (THC), um dos componentes ativos da maconha,
encontra-se inserido na Lista de substâncias psicotrópicas ( Lista F2),
que é um subitem da Lista de substâncias de uso proscrito no Brasil (
Lista F). Essas listas fazem parte do Anexo 1, Listas de substâncias
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial
da Portaria SVS N° 344, de 12 de maio de 1998, republicada no Diário
Oficial da Uniã de I o de fevereiro de 1999 e foram atualizadas pela
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDE N° 87, de
28/06/2016, publicada no Diário Oficial da União de 29/06/2016. De
acordo com a Portaria SVS/MS N° 344, psicotrópico é a substância que
pode determinar dependência psíquica ou física, sendo o THC uma
substância psicotrópica.
Importa esclarecer que a Portaria SVS/MS n° 344, de 12.5.1998,
citada nos mencionados Laudos, constitui-se no complemento necessário ao art.
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290 do CPM, norma penal em branco, conforme remansosa jurisprudência desta
Corte162.
Ainda quanto à materialidade, e já afastando a tese defensiva de
aplicação do princípio da insignificância por ausência de indicação, no laudo
pericial, da concentração de THC, impende mencionar que é majoritária no STM a
concepção de que, para configurar a materialidade do delito do art. 290 do CPM,
sequer é preciso que o Laudo Pericial contenha a detecção do princípio ativo THC,
bastando a indicação de que o material apreendido seja substância entorpecente.
Dentre outros julgados nesse sentido, destaco os seguintes: os
Embargos Inffingentes n° 112-11.2012.7.01.0201/DF3, que teve por Relator o Min.
Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, julgados em 15.10.2014; a Apelação n° 4777.2014.7.07.0007/PE4, Relator Min. Alt Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos,
julgada em 19.05.2015; a Apelação n° 19-12.2014.7.07.0007/PE5, julgada em
' EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. SUBSTÂNCIA ENCONTRADA NO
ARMÁRIO DA ACUSADO. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO. RUPTURA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. IN APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E NORMAS
INTERNACIONAIS. INCIDÊNCIA DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPATIBILIDADE DA PORTARIA DA
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MS COM O CPM. (...)Por se tratar de norma penal em
branco o dispositivo do CPM se complementa com a Portaria SVS/MS n° 344 de 12/05/1998, ainda que
não a mencione de forma expressa. Desprovido o apelo defensivo. Decisões unânimes. (STM. Apelação
ri° 59-63.2013.7.02.0202/DF. Relator Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.: 14.4.2015).
2 EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA. LAUDO
TOXICOLÔGICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
SUBSIDIARIEDADE.
INAPLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. LEI N° 11.343/06 E LEI N°
9.099/95. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA
MANTIDA. (...) O art. 290 do CPM pode ser complementado pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio
de 1998, que relaciona as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle
especial. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação n° 101-78.2014.7.02.0202/SP. Relator
Min. Ten Brig Ar Francisco Joséli Parente Camelo. Julg.: 10.11.2016).
3 EMENTA: EMBARGOS. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL EXPEDIENTE FORENSE. HORÁRIO DIFERENCIADO. PRAZO PRORROGADO.
REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO LA UDO PERICIAL. A USÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA
DO PRINCÍPIO ATIVO. IMPROCEDÊNCIA. (...) A jurisprudência majoritária desta Corte Castrense
sustenta não ser necessária a menção expressa do THC (tetrahidrocanabinol) no laudo pericial
quando há elementos suficientes para considerar o material apreendido como substância entorpecente
ou psícotrópica. causadora de dependência física ou psíquica. nos termos da legislação penal vieente.
Precedentes STF, (grifei).
*APELAÇÃO, ART. 290 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. FALTA DE PRECISÃO NO LAUDO DEFINITIVO DA CONCENTRAÇÃO DE THC
ENCONTRADA NA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA LEI N° 11.343/06. (...). A incidência da norma penal independe da
quantidade de THC encontrada na substância apreendida. (...). Recurso desprovido. Unanimidade.
(grifei).
5
EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. CONSTATAÇÃO DA QUANTIDADE DE THC EM
LA UDO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E APLICAÇÃO DA LEI
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5.8.2015, cujo Relator foi o Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão; a Apelação n°
82-84.2014.7.01.0401/R J6, Relator o Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente
Camelo, julgada em 8.6.2016; e a Apelação n° 95-33.2013.7,05.00057, de relatoria
da Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 1°.8.2016.
O STJ e o STF têm seguido nesse diapasão, cumprindo destacar,
como precedentes das mencionadas cortes, respectivamente, o AgRg no REsp n°
413.13 9/RS8, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, publicado no DJe de
19.12.2013; e os HC n° 122.2 479, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma,
11.343/06 AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) III - Para configuração do
tipo em comento, basta a constatação do THC, sendo prescindível, em laudo pericial, a indicação do
percentual do princípio ativo existente.
6
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE RESINAS E
DE
CANABINOIS.
LAUDO
TOXICOLÔGICO.
PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1NAPLICABILIDA DE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. A autoria
delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis
sativa Lineu) na entrada do quartel. A ausência de constatação da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC) não afasta a materialidade delitiva quando o laudo oficial identificar a
presença de substância entorpecente contendo resinas e canabinóis. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. E inviável a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do Direito
Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Apelo ministerial
provido. Decisão por maioria, (grifei).

7
APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
INOCORRENCIA. LEI N° 11.343/2006. IN APLICABILIDADE. (...) Descabe falar em ausência de
lesividade da conduta por não ter se declinado a concentração de THC na quantidade da substância
avaliada. Não é necessário que o laudo contenha a quantidade exata de THC na amostra analisada,
bastando que o exame constate a existência do princípio ativo da droga.

8
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. I o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 66, AMBOS DA LEIN. 11.343/2006.
NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA SIGLA DO PRINCÍPIO ATIVO
"TETRAHIDROCANABINOL" NO LAUDO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DA CANNABIS SATIVA (MACONHA). 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Mesmo com a
ausência, no laudo, da sigla do chamado tetrahidrocanabinolcomponente da maconha capaz de
causar dependência física e psíquica, as instâncias ordinárias constataram que o material analisado se
tratava da espécie vegetal cannabis sativa, que possui controle especial Sendo assim, não há se falar
em atipicidade da conduta, tendo em vista que a materialidade ficou demonstrada por meios
probatórios contundentes, inclusive por meio de exame de urina. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ. AgRg no AREsp 413.139/RS, Rei Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
19.12.2013) (grifei).
9
HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA: NÃO INDICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO
TETRA-HIDRO-CANABINOL (THC) NO LAUDO TOXICOLÔGICO. AFIRMAÇÃO DA NATUREZA
ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
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julgado em 20.05.2014, e o n° 128.554/PE10, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado
em 15.9.2015.
Acrescento, ainda, quanto à materialidade, a existência do Termo de
Apreensão, no qual consta anexo fotográfico e pesagem da substância apreendida
(fls. 2 4 /2 7 -A ps.).
Aliás, mesmo que o Auto de Apreensão estivesse ausente, há outras
provas que evidenciam a materialidade. Quanto a isso, é remansoso o
posicionamento do STM, cabendo destacar, dentre outras Decisões, a proferida na
Apelação n° 102-59.2015.7.11.0111 /D F 11, Relator Min. Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes, julgada em 10.10.2016.
No mesmo sentido, posiciona-se o STF, consoante se pode averiguar
no HC n° 134.10812, de relatoria da Min. Cármem Lúcia, julgado em 31.5.2016.
Por derradeiro, destaco que, nos autos, a cadeia de custódia restou
cabalmente demonstrada. Por ocasião da lavratura do flagrante, a substância
PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal acentua que a ausência de indicação, no laudo toxicológico, de um dos princípios ativos do
entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha " não impede a caracterização da materialidade
delitiva, máxime como no caso dos autos em que o Paciente confessa a prática da infração penal e a
instância antecedente afirma que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o material examinado
consiste em psicotrópico causador de dependência física e/ou psíquica. 3. Ordem denegada. (HC n°
122,247, Relator (a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 204)5/2014, Processo eletrônico
DJe-105 DIVVLG 30.05.2014 PUBLIC 02.06.2014) (grifei).
10 Ementa Habeas corpus. Crime de posse de droga em recinto castrense. 2. Atipicidade da
conduta. Não indicação da quantidade do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) no laudo
toxicológico. Afirmação da natureza entorpecente da substância apreendida. 3. Laudos técnicos que
atestam que a substância è potencialmente entorpecente. Dolo configurado. 4. Crime de perigo abstrato.
Irrelevante atestar a capacidade da quantidade apreendida causar dependência. 5. Fato típico. 6.
Ordem denegada. (HC n° 128.554 / PE. Relator: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 15.9.2015.
órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação 1°.2.20I6. Decisão unânime.), (grifei).
11 APELAÇÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR ARGUIÇÃO DE INCONST1TUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM
POR FORÇA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N°
11.343/2006. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. IRREGULARIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILIC1TUDE E
DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓR1A. (.,)A ausência do Termo de
Apreensão constitui mera irregularidade que não tem o condão de instalar qualquer dúvida quanto à
materialidade delitiva imputada ao Acusado, eis que o acervo probatório é bastante robusto em desfavor
do Apelante. (...) Apelo desprovido. Decisão majoritária.
12
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR DELITO DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A
CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCIND1BILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO
DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. (...) ORDEM DENEGADA. (...) 3. A
ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da
materialidade delitiva na espécie. (...) 5. Ordem denegada. ” (STF - HC n° 134.108. Rei. Min. CARMEM
LÚCIA. Julgamento: em 31.5.2016). (negritei).
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apreendida foi remetida para Perícia do Instituto de Criminalística, sendo lavrado o
Laudo Preliminar (fls. 62/65 - Aps.). Tanto o Termo de Apreensão quanto o
Laudo Preliminar referenciam idêntico número de lacre mediante o qual a
substância foi enviada à Perícia.
Superadas essas questões, cabe enfrentar as teses defensivas.
Sustenta a DPU a adoção do Princípio da Insignificância, aduzindo,
para tanto, a ínfima quantidade da substância entorpecente, o que resultaria na
impossibilidade da tipificação material do delito. Sustenta que a característica da
fragmentariedade do Direito Penal induziria também a aplicação do mencionado
Princípio, concluindo pela atipicidade da conduta.
Por fim, acrescenta a ausência de concentração de THC no Laudo
Pericial, tese esta já afastada quando da análise da materialidade delitiva.
Não merecem prosperar tais alegações.
O fato de que o réu tinha consigo pequena quantidade de substância
entorpecente não importa a aplicação do princípio da insignificância. Tampouco
tem o condão de afastar a tipicidade do fato ou de toma-lo mera transgressão
disciplinar. Menos ainda se presta a deduzir a ausência de tipicidade material na
conduta do réu.
Na realidade, inexiste insignificância quando os bens jurídicos
tutelados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
funcionalidade da Administração Militar, em prol dos seus princípios basilares.
Por isso, a jurisprudência desta Corte é remansosa quanto à
inaplicabilidade dos princípios da insignificância13 e 14 e da subsidiariedade15 ao art.
290 do CPM.
13
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT",
DO CPM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INEXPRESSIVIDADE DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO OBSERVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE UM DOS
APELANTES. I - Não se reconhece a anücacâo do Princípio da Insignificância em razão da quantidade
infima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública. (...). Apelo da Defesa
conhecido e parcialmente provido. Decisão unanimidade. (STM -AP: 96-55.2013.7.07.000/ PE, Relator:
Min. José Coêlho Ferreira, Data de Julgamento: 4.3.2015, Data de Publicação: Data da Publicação:
11.3.2015. Veículo: DJE (grifei).
14
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. LEI N° 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 2. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar, porquanto o porte de substância psicotrôpica compromete a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas e atenta contra os princípios basilares da
hierarquia e da disciplina militares. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (STM - AP:
138-92.2015.7.11.0211/DF, Relator: Min. Artur Vidigal de Oliveira, Data de Julgamento: 11.10.2016).
iS APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ENTORPECENTE. POSSE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO.
LAUDO
TOXICOLÔGICO. CANABÍNÔIDES. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUTORIA E
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No mesmo diapasão, a jurisprudência do STF não abona a aplicação
do principio da insignificância ao art. 290 do CPM. Vale destacar, a titulo de
exemplo, o HC n° 122.304/PR, julgado em 20.5.2014, relatado pelo Min. Gilmar
Mendes, de cujo Voto destaco o seguinte:
O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a posse,
por militar, de reduzida quantidade de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (CPM, art 290) não autoriza a aplicação do
princípio da insignificância (HC n° 103.684/DF, Rei Min. Ayres Britto,
DJe 13.4.2011).
Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da questão
não abrange a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido, mas a
qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da
qual fa z parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em
recinto sob a administração castrense. Tal situação é incompatível com
o princípio da insignificância penai
Ficou consignado, ainda, que o art. 290 do CPM não afronta a
Constituição Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas por
militar em recinto castrense viola a hierarquia e a disciplina inerentes às
instituições militares.
Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação
jurídico militar - hierarquia, disciplina e subordinação - são
incompatíveis com o princípio da insignificância, especialmente
quando a conduta refere-se ao consumo de drogas no ambiente militar.
(“...) "(destaquei).
Portanto, o STM, assim como o STF, entende ser irrelevante a
quantidade de substância entorpecente encontrada em posse do réu para

MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESCRIÇÃO.
PENA IN CONCRETU. EXTINÇÃO DA PUN1BILIDADE, Extrai-se a comprovação da autoria delitiva
da situação de flagrância em que se deu a apreensão de maconha (Cannabis s ativa Lineu) no armário
do acusado. A ausência de constatação do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THÇ) não afasta a
materialidade delitiva quando a perícia oficial identifica a presença de substância entorpecente
contendo canabinôides, com laudo definitivo corroborando o preliminar. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação
delitiva. É inconcebível a absolvição com base na tese da insignificância ou da subsidiariedade do
Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde do infrator. Sentença
absolutória reformada, à unanimidade, com imposição de pena restritiva de liberdade no patamar
mínimo, o que tornou inarredável a declaração, ex officio, também por decisão unânime, da
prescrição pela pena in concretu, com a consequente extinção da punibilidade nos termos do art. 123.
inciso IV, do CPM. (STM - AP: 70-70.2014.7.01.0401/RJ, Relator: Min, Francisco Joseli Parente
Camelo, Data de Julgamento: 23.2.2017).
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caracterizar a lesão ao bem jurídico e a subsunção da conduta do réu ao tipo penal
do art. 290 do CPM16e17.
De fato, o desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
intramuros, impede a aplicação da insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material. A mera "guarda" ou "trazer consigo",
ainda que a substância entorpecente não tenha sido consumida, já constitui grave
ofensa ao bem jurídico tutelado, o qual, no ambiente militar, não se resume
apenas à saúde, mas, também, à regularidade da Administração Militar
Por essa razão, perdem sustentação as alegações expendidas pela
Defesa quanto à aplicação dos princípios da fragmentariedade do direito penal, da
intervenção mínima, da insignificância e da irrelevância penal do fato, pois suas
incidências estariam adstritas a fatos sem relevância, o que não é o caso do delito
militar de porte de entorpecente.
Também não merece prosperar o argumento defensivo no sentido de
que a conduta do réu não teria afetado os princípios da hierarquia e da disciplina
Isso se dá em razão da nítida gravidade ao bem jurídico tutelado pela
referida norma penal, decorrente do fato de o réu ter portado substância
entorpecente em Organização Militar (OM), expondo a perigo a saúde pública, em
especial a dos integrantes do 5o CTA.
Com a conduta do réu, os princípios da hierarquia e da disciplina
foram afetados, restando conspurcada a ordem no interior daquela OM.
O legislador, ao tipificar as condutas do art. 290 do CPM, além da
saúde pública, incluiu também, como bem jurídico tutelado, a segurança orgânica
da ultim a ratio do Estado, pois há a elementar “lugar sujeito à administração
militar", a qual pertence a todos os brasileiros.167
16 APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
IN APLICA BILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI N° IU43/20Õ6. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DE SEU MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. Inaplicável o princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em
Área Militar, uma vez que a posse de aualauer quantidade de entorpecente confieura a acâo prevista no
art 290 CPM. (...). Recurso não provido. Decisão unânime. (STM - AP: 49-84.2014.7.09.0009 MS ,
Relator: Min. Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 20.8.2015, Data de Publicação: 16.9,2015
Veículo: DJE) (grifei).
17 APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
E LEI N° 11.343/06. IN APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CPM ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE NO TOCANTE À
IMPUTABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REDUÇÃO DE
PENA PELA SEMI-1MPUTABILIDADE PREVISTA NO CP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓR1A. APELO DESPROVIDO. A constatação de pequena quantidade da cocaína
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tioicidade da acâo delitiva. (...). Apelo defensivo
desprovido. Decisão unânime. (STM - AP: 0000088-50.2012.7.02.0202/SP, Relator: Min, José Américo
dos Santos, Data de Julgamento: 5,11.2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 14.11.2014
Veículo: DJE) (grifei).
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Em verdade, seria extremamente temerário admitir que o militar
exercesse as suas atribuições sob o efeito de substância psicotrópica. Por essa razão,
apontou o então Min. (do STF) Ayres Britto18: o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo, não se misturam.
Quanto a esse aspecto, vale lembrar o magistério de Paulo Tadeu
Rodrigues Rosa19:
No mundo civil, a questão das drogas que causam
dependência é vista como sendo matéria de saúde pública e que não
deveria ser desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas políticas
públicas com a adoção de medidas efetivas a combater uma realidade
que tem atormentado a sociedade em geral Nos últimos tempos, a regra
é conceder, e talvez este seja o caminho, oportunidades para que o
usuário de drogas possa deixar o vício e desta forma encontrar o seu
verdadeiro papel dentro da sociedade, a qual espera que as pessoas
sejam produtivas e vivam em conformidade com as regras vigentes no
país. Mas no âmbito das forcas militares a questão é vista de outra
forma ainda mais aue os militares exercem um papel fundamental no
Estado de Direito e devem estar preparados para o exercício de suas
funções aue em resra livremente escolheram. Devido a estes aspectos
lesais e até mesmo éticos, o lesislador militar entendeu aue deveria
punir aquele aue viole a norma penal sob comento podendo com este
comportamento trazer prejuízos vara a forca militar e até mesmo seu
empreso. em razão da possibilidade do usuário se tornar dependente da
substância entorpecente ” (grifei).
No caso em exame, os autos revelam que o réu foi encontrado, em
20.7.2016, portando substância entorpecente nas dependências do 5o CTA.
Logo, a sua conduta afetou tanto o bem jurídico principal - a saúde
pública
quanto outros cânones essenciais para as Forças Armadas, como a
disciplina castrense.
Ora, afetado o bem jurídico tutelado pela conduta do réu, resta
concretizado o fato típico.
Assim sendo, não se cogita da hipótese aventada pela Defesa de que a
aplicação da sanção penal em casos como o presente resultaria em “relegar ao
Poder Judiciário a incumbência de ordem e disciplina nas instituições militares,
desprezando a própria capacidade administrativa das Forças Armadas de resolver
seus problemas internos, a partir do Regulamento Disciplinar”.
Em verdade, é incabível aplicar sanção disciplinar quando a solução
cabível é a sanção penal, de competência da Justiça Militar da União.
Portanto, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria
atribuída ao agente foi demonstrada pelas provas carreadas aos autos. A Perícia
18 HC n° 103.684/DF, Rei. Min. Ayres Britto - Tribunal Pleno, julgado em 21.10.10 e publicado no DJe
em 13.4.2011.
i9ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. Código Penal Militar Comentado - Parte Especial. Ia ed, pág. 302. Belo
Horizonte: Editora Lider, 2013,
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técnica e a prova documental coligidas contemplaram a materialidade delitiva.
Inexistem causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade.
Nesse contexto, o fato ocorrido, em 20.7.2016, nas dependências do
5o CTA, de autoria do réu, Sd Ex ERIC SILVA DOS SANTOS, foi típico, ilícito e
culpável, devendo ser mantido o decreto condenatório.
Assim, conheço e nego provimento ao apelo Defensivo, para
manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
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