
Projeto – Prevenção à prática do crime do artigo 290 do CPM 

 

1. Tema: Uso e Porte de drogas em área sob administração militar 

 

2. Título: Prevenção ao uso e porte de drogas em área sob administração militar 

 

 

3. Informações do assunto processual: 

Porte e uso de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais investigados e 

julgados pela JMU - Justiça Militar da União, previsto no artigo 290 do CPM – Código 

Penal Militar, in verbis:  

 

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, 

ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que 

determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão, até cinco anos. 

 

Código TPU: 11207: Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito 

similar, “filho” de Crimes contra a Saúde (TPU: 11178) que, por sua vez, é “filho” de 

Direito Penal Militar (TPU: 11068). 

 

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 – Saúde e bem-estar. 

 

4. Estatísticas: 

 

Em 2019, 217 processos originários e recursos da primeira instância ingressaram no 

STM relacionados ao delito tipificado no artigo 290. Na 1ª instância, foram 182 casos 

novos. As ações penais por esses crimes representaram 6% e 10% dos casos novos 

no STM e 1ª instância, respectivamente. 

 

5. Justificativa:  

 

Os delitos tipificados no artigo 290 do CPM, especialmente o porte de pequena 

quantidade de maconha para uso próprio, estão entre os mais frequentes nas Ações 

Penais que são julgadas na Justiça Militar da União. Ressalta-se que a grande 

incidência desse delito ocorre na população jovem, em sua maioria do serviço militar 

obrigatório. 

 

 

 

 



6. Objetivos: 

 

Promover uma campanha visando reduzir a ocorrência de delitos tipificados no artigo 

290 do Código Penal Militar e também divulgar os principais dados relacionados às 

Ações Penais desses delitos: acervo processual, quantidade de processos baixados e 

julgados e conhecimento das ocorrências nas Circunscrições Judiciárias Militares, 

sediadas em todas as regiões do país. 

 

7. Produtos: 

 

Os principais produtos deste projeto são: 

 

a) Palestras para alunos das escolas de formação das Forças Armadas, 

direcionadas aos militares em início de carreira;  

 

b) Palestras para soldados recrutas do serviço militar obrigatório; 

 

c) Elaboração de    Vídeos   de orientação aos jovens militares do serviço militar 

obrigatório e aos alunos das Escolas de Formação sobre o crime de porte e 

uso de drogas em área sob administração militar e sobre suas consequências 

penais na vida do cidadão; e, ainda, no caso dos alunos das escolas de 

formação, haverá informação sobre métodos de investigação dos crimes, 

quando elaborarem IPM – Inquérito Policial Militar. 

d) Elaboração de Painel de BI, com a intenção de divulgar os dados dos processos 

com o assunto de interesse. 

 

8. Equipes envolvidas: 

 

- Corregedoria da JMU; 

- 1ª instância – Juízes Federais da Justiça Militar e servidores; 

- Unidades do STM: DITIN, ASCOM e AGEST; 

- Organizações Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 

- Ministério da Defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Plano de ação: 

 
 

O quê? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Elaboração 
de cartilha 

AGEST/ASCOM STM Orientação/Prevenção 
de ilícitos 
relacionados ao Art. 
290/CPM 

Até 
12/2020 

Aprimoramento 
e atualização 
de cartilha 
existente 

Gratuito (on-
line) 

Palestras Juízes e 
Ministros da 
JMU 

Escolas das 
Forças 
Armadas e 
Organizações 
Militares 
responsáveis 
pelo Serviço 
Militar 
Obrigatório 

Orientação/Prevenção 
de ilícitos tipificados 
no Art. 290/CPM 

Até 
12/2020 

Palestras 
proferidas 
pelos Juízes e 
Ministros para 
as Escolas das 
Forças 
Armadas, 
presenciais 
e/ou por 
vídeos 

Viagens 
(transporte e 
diárias), 
quando 
necessário 

Vídeos ASCOM STM Orientação/Prevenção 
de ilícitos tipificados 
ao Art. 290/CPM 

Até 
12/2020 

Vídeos curtos 
enviados por 
WhatsApp 
para militares 
recrutas, e 
alunos, via 
cadeia de 
comando 

R$ 6.000,00 

Banners 
para redes 
sociais 

ASCOM STM Orientação/Prevenção 
de ilícitos tipificados 
ao Art. 290/CPM 

Até 
12/2020 

Banners para 
divulgação nas 
redes sociais 
das Forças 
Armadas, que 
atingem um 
número grande 
de 
interessados 

Sem custo 
orçamentário 

Painel de 
BI 

AGEST/DITIN STM Visualização e 
acompanhamento dos 
dados 

Até 
10/2020 

Qlik Sense; 
RStudio 

Sem custo 
orçamentário 

Divulgação 
dos vídeos 

ASCOM Organizações 
Militares da 
Marinha, do 
Exército e da 
Aeronáutica 
 

 Orientação para 
prevenção dos ilícitos 
tipificados no artigo 
290 do Código Penal 
Militar. 

Até 
12/2020 

Portal STM; 
Forças 
Armadas: 
WhatsApp dos 
militares 

 
Sem custo 
orçamentário 
 

Divulgação 
do Painel 
de BI 

ASCOM Portal STM Divulgação da 
campanha 

Até 
12/2020 

Portal STM; 
Portal CNJ 

Sem custo 
orçamentário 

 

 


