SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 19 DE OUTUBRO DE 2020 –
SEGUNDA-FEIRA
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presentes os Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur
Vidigal de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho,
Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de Farias, Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Ministros
do Superior Tribunal Militar, de hoje e de sempre.
Presente o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Presente a Secretária do Tribunal Pleno, Sonja Christian Wriedt.
Às 15h05, havendo quórum regimental, o Exmo. Sr. Ministro Presidente Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS cumprimentou a Senhora Ministra, os Senhores Ministros, o
Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, o Defensor Público Federal de
Categoria Especial Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, as autoridades já nominadas e declarou
aberta a Sessão Solene de posse do Exmo. Sr. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, destinada a investi-lo no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos termos do
art. 9º do RISTM, para o qual foi nomeado pelo Decreto de 1º/10/2020, publicado no Diário Oficial
da União nº 190, de 02/10/2020, decorrente da aposentadoria do Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros.
Presentes à cerimônia, além das autoridades já mencionadas, o Exmo. Sr. Dr. Gabriel Faria
Oliveira, Defensor Público-Geral Federal; Membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário;
Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica; Oficiais-Generais da Marinha, Exército e
Aeronáutica; Exmo. Sr. Dr. André Godinho, Conselheiro Nacional de Justiça; Exmo. Sr. Dr. Paulo
Adib Casseb, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; Juízes
Federais da Justiça Militar da União; demais autoridades civis, militares e eclesiásticas; familiares e
amigos do Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA; servidores da Justiça Militar da
União; senhoras e senhores.
Dando início à solenidade, o Ministro Presidente convidou o Exmo. Sr. Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA a prestar o compromisso de posse, na forma do § 2º do art. 9º do
RISTM.
Na sequência, o Exmo. Sr. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA leu o termo
de compromisso.
Em seguida, o Diretor-Geral da Secretaria do STM procedeu à leitura do Termo de Posse,
que foi assinado pelo Ministro Presidente e pelo empossando.
O Presidente, em seguida, declarou o Exmo. Sr. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, empossado no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Prosseguindo, o Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO proferiu, em
nome do Tribunal, as seguintes palavras de saudação ao Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA:

Ministro Presidente, registro e agradeço a participação de Suas Excelências, Ministros do
Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre;
Exmo. Sr. Presidente desta Corte;
Exma. Sra. Ministra ELIZABETH;
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Demais Exmos. Sr. Ministros desta Corte;
Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte;
Nobre Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
Muito boa tarde a todos!
Honra-me sobremaneira haver sido elegido por meus pares para ofertar ao TenenteBrigadeiro do Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, em nome desta bicentenária
Corte, saudação de júbilo por sua posse como Ministro do Superior Tribunal Militar.
Faço-a de forma diletante, por compreender a magnitude do encargo que lhe é anteposto e
ao mesmo tempo reconhecer a sua invejável competência para desempenhos de superior
qualidade.
Nascido em família vocacionada para a essência dos valores militares, com exemplos
edificantes que pautaram a sua personalidade em formação, o jovem CARLOS AUGUSTO
divisou para si cumes que mereciam ser conquistados e ingressou na Força Aérea Brasileira
para dotar de realidade o seu sonho de voar.
Foi acolhido na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a “nascente do Poder Aéreo”, em
março de 1975, passando a compor Turma de identificado companheirismo, cujo dístico
“Uma Turma ímpar, uma amizade sem par” bem o revela.
Sua trajetória no seio da Força Aérea foi de absoluto realce, logrando a primeira colocação
em significantes cursos e exercendo a sua liderança em comissões e cargos os mais
expressivos, dentre os quais pontuo os de Comandante do Corpo de Cadetes da
Aeronáutica, de Presidente da Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de Combate,
de Comandante da Academia da Força Aérea, de Diretor-Geral do Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial, de Secretário-Geral do Ministério da Defesa e de Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica.
Como visto, uma carreira ímpar, própria de uma “Turma ímpar”, assentada em um oficial
meritório, piloto especializado em aviação de caça, que incrementou a sua preparação
técnica e acadêmica com um Bacharelado em Direito pela UnB.
Estamos conscientes então, Tenente-Brigadeiro AMARAL, de que o desafio da investidura
como Ministro será encarado por Vossa Excelência com a assertividade própria dos que se
sabem bem preparados, arrimada em uma profunda vivência de caserna e na prática de seus
basilares princípios, fazendo-se adornada pelo lastro de sucesso consolidado em sua
caminhada pretérita, até porque o êxito, como produto do esforço, atua como profunda
realimentação.
A sua posse como Ministro desta Corte dá sequência natural a seu vitorioso curso,
reforçando o entendimento de que cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz
dentro de si mesmo, sobremodo quando exponencia talentos para superar adversidades.
Já nas primícias do seu labor neste Tribunal, ademais de conceitos novos para enriquecer as
suas formulações, Vossa Excelência deparará também aqueles com os quais sempre esteve
habituado na lida para a geração de um produto, onde o filosófico e estratégico se associa ao
metodológico, este com ferramentas e processos para o cumprimento das etapas
demandadas.
Da mesma forma ocorre na atividade judicante, para a fundamentação de uma decisão
judicial. O nosso paradigma é o Código Penal Militar, que elenca repertório de condutas
típicas reprováveis. Já o Código de Processo Penal Militar institui o formalismo para a
interpretação das condutas, permitindo a mensuração das afrontas e apenando-as como
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necessário. Orienta o julgador, portanto, na composição do seu arbítrio, produto do seu
raciocínio lógico.
Rapidamente serão absorvidos novos conteúdos, a serem justapostos aos tantos já
amealhados ao longo do tempo. Afortunadamente, conhecer mais é seiva para se ter maior
consciência, para entender as motivações que desencadeiam atitudes, mas
fundamentalmente para melhor sopesá-las e, por ampliado discernimento, emitir juízo de
valor.
Em seu mister, é certo que Vossa Excelência contará com dedicada equipe, os integrantes do
seu Gabinete, a dar sustentação ao seu voo com a particular sabedoria que já ostentam em
suas funções.
Da mesma forma, e para que tudo possa ser incrementado pelo companheirismo, o
conjugado de Ministros que conforma esta colenda Corte, aos quais se associam os Juízes
Federais da Justiça Militar e os representantes do Ministério Público Militar e da Defensoria
Pública da União, aqui estaremos para atuar em sinergia com Vossa Excelência, labutando
para prover de convicção as nossas decisões em prol da sociedade e em correta medida aos
jurisdicionados.
Caro Ministro, são alvissareiros, portanto, os nossos votos de que o seu período de labor na
Justiça Militar seja pródigo, naturalmente vivido com a intensidade, o comprometimento e a
humanidade que lhe caracterizam.
A nossa saudação de boas-vindas alcança também a sua família, refúgio que lhe há de
fortalecer sempre e que mais uma vez se regozija com a sua vitória. Assim, estendemos as
nossas felicitações à sua esposa Vera, aos seus filhos Rodrigo e Carlos Eduardo, aos seus
netinhos Leonardo e Lucas, bem como aos seus diletos pais, sogros, irmãos, noras e
infindáveis amigos que, como nós, sintonizam o seu bem.
Seja muito bem-vindo, Ministro AMARAL! Aqui certamente é um bom lugar para que o seu
espírito persista fitando o infinito.
Busco respaldo em dito de Confúcio que define um homem superior como “não aquele que
pensa que é, mas sim aquele que sabe que não o é”.
Ministro AMARAL, olhe então de frente o seu novo desafio. Que ele lhe seja motivante e que
lhe anime a manter altaneiro o seu voo, com a mesma vibração do começo, com o mesmo
entusiasmo de liderar e com a mesma apetência que tem feito frutuosa a sua jornada.
Parabéns, prezado Ministro! E que este instante lhe traga completude e cause uma
impressão duradoura em sua vida e na de sua família.
Seja bem feliz!
Na sequência, prestado o compromisso legal e empossado no cargo de Ministro desta Corte,
o Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA foi admitido no Quadro
Ordinário, da Ordem do Mérito Judiciário Militar no grau de Grã-Cruz, na forma do artigo 20, letra
“d” do respectivo Regulamento. Foi, então, agraciado pelo Presidente do Conselho e Chanceler da
Ordem e incluído, como membro nato, no Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar.
Logo em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que assim se manifestou:

Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar, Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS;
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Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO;
Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUIK DE AQUINO, que gentilmente me dirigiu
bondosas palavras, mais do que as mereço, muito obrigado pela gentileza e pelas belas
palavras;
Exma. Sra. Ministra Dra. ELIZABETH;
Demais Ministros desta Corte;
Exmo. Sr. Dr. Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral de Justiça Militar;
Exmo. Sr. Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, Defensor Público Federal de Categoria
Especial;
Minha Família, aqui representada por minha esposa e sei que muitos estão assistindo online;
Senhoras e senhores que nos acompanham e prestigiam pelas mídias sociais.
Meu cordial boa tarde,
A realização dessa cerimônia no formato em que se estruturou demonstra bem a alta
capacidade de adaptação do ser humano e das instituições às circunstâncias.
No entanto, não podemos esquecer que tal formato se dá pela pandemia que assola o nosso
país já há quase 8 meses e, se as adaptações nos permitem a retomada das atividades,
mesmo que da forma que atualmente se chama “novo normal”, é sempre necessário refletir
sobre suas causas e consequências, buscando as medidas adequadas que não permitam a
repetição de eventos similares, que têm afetado a vida dos bilhões de habitantes de nosso
planeta, de nosso país, de nossas famílias, enfim.
Fica aqui registrado o meu respeito e admiração a todos os profissionais envolvidos na linha
de frente de combate a esse flagelo, assim como àqueles pertencentes ao que se chama de
“atividades essenciais”, que não tiveram escolha desde o início sobre permanecer afastados
de suas lides aguardando “melhores dias”, expondo-se em benefício da sociedade e
honrando seus compromissos profissionais de dedicação ao próximo.
Também manifesto a minha solidariedade às famílias daqueles que perderam entes queridos
em função dessa pandemia. Espero que, na fé que cada um professa, seja encontrado o
conforto necessário para o enfrentamento de momentos tão dolorosos.
Inicio minhas palavras registrando a minha enorme honra e alegria de comparecer a este
tribunal para tomar posse como Ministro do Superior Tribunal Militar, iniciando uma nova
etapa do Plano de Voo de minha vida.
Esta Corte, a mais antiga do Brasil, estabelecida assim que a família real aqui chegou,
participou ativamente, sem interrupções, de todos os importantes ciclos da história nacional,
escrevendo belas páginas com sua atuação.
Faz-se mister agradecer a muitas pessoas, que permitiram que esse momento se
concretizasse.
Inicialmente o faço ao Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a quem
agradeço pela indicação.
Também devo manifestar ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, General Fernando
Azevedo e Silva, minha gratidão pela confiança demonstrada em submeter meu nome ao
senhor Presidente da República.
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A meu comandante em muitas oportunidades na carreira, o atual comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, por indicar-me ao
Senhor Ministro da Defesa e, mais essa vez, confiar e reconhecer meu trabalho. Por
intermédio do Ten Brig Bermudez, agradeço a todos os comandantes e chefes com quem tive
a oportunidade de servir, pois foram fontes de orientação e aperfeiçoamento durante minha
carreira.
Não poderia deixar de manifestar minha gratidão ao Senado Federal, por intermédio dos:
- Senador Jorginho Mello (SC), que aceitou gentilmente a tarefa de ser meu relator. Já tive a
oportunidade de apresentar pessoalmente meu reconhecimento, mas o faço novamente e
espero não lhe ter dado muito trabalho na elaboração de seu parecer;
- Senadora Simone Tebet, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
gentilmente nos recebeu e foi de uma competência invulgar na condução dos trabalhos da
comissão, onde, juntamente com meus companheiros hoje ministros Puntel e Nazareth,
fomos sabatinados em ambiente extremamente cordial e profissional;
- Senador Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, pela agilidade em submeter
nossos nomes ao plenário, cumprindo uma etapa importante no processo de aprovação de
nossos nomes.
Por esses senadores, manifesto minha gratidão a todos os membros da Câmara Alta do
Congresso Nacional que, neste momento difícil de nosso país pela COVID-19, encontraram
um tempo para cumprir essa imposição constitucional.
Agradeço ao Exmo Sr Ministro Presidente do STM Almirante de Esquadra MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por também encontrar um tempo na atribulada agenda
para essa cerimônia e por, em todas as interações que tivemos, desde minha indicação para
compor a corte, dispensar-me um tratamento cordial e acolhedor, buscando fazer esse
processo de transição o mais suave possível.
Ao TB William, que substituo nesta Casa, rendo minha homenagem, manifestando meu
respeito e admiração pela bela carreira que construiu na Força Aérea Brasileira em suas
7.255 horas de voo e mais de 46 anos de efetivo serviço, bem como pela posterior carreira de
ministro deste Tribunal, totalizando 59 anos de serviço, marcando sua história. Estou
bastante honrado e consciente da responsabilidade de ocupar seu assento e buscarei
inspirar-me em seus ensinamentos e em sua história, no cumprimento de minhas obrigações
funcionais.
Desejo ao senhor e sua família, Dona Vitória, filhos e netos, muitas felicidades e realizações
nesta nova fase que o senhor iniciou.
Rendo minha homenagem a todos os que serviram comigo nos mais de 45 anos de serviço.
Superiores, pares e subordinados da Força Aérea e das Forças irmãs, Marinha do Brasil e
Exército Brasileiro. Com cada um desses profissionais fui sedimentando a minha experiência,
na busca de sempre tornar-me um profissional melhor.
Uma especial citação e agradecimento aos integrantes da Turma de 1975 da EPCAR,
companheiros de toda a vida. São amizades que foram forjadas desde os 15 anos, quando os
interesses não eram outros que não a afinidade. Muitos desses irmãos de vida hoje nos
acompanham nesta cerimônia, numa corrente de pensamentos positivos e bons fluidos
somente encontrados nas famílias, que é o que nos tornamos, a Família 75.
A continuidade do voo a mim designado adiará por um tempo a total disponibilidade para
estarmos juntos.
Ao abordar a família, devo agradecer à minha tripulação de vida:
Minha esposa Vera Cristina, que há 44 anos é a co-piloto de nossa aeronave, mantendo a
família organizada, o que sempre me permitiu assumir as mais diversas funções durante
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minha carreira na FAB, sabendo que tudo estava bem e que estávamos protegidos por seus
cuidados e amor.
Meus filhos, Rodrigo e Carlos Eduardo, minhas noras Anamaria e Anna Elize, que,
juntamente com as famílias que trouxeram, se somaram à nossa, formando um grupo único.
Meus netinhos Leonardo e Lucas, que vieram transformar para sempre a dinâmica familiar,
que não pode mais ser a mesma de antes. Amor infinito e a crença de que há anjos na Terra
se fortalecem.
Meus pais, Flamarion e Dulce, que certamente estão exultantes com o momento que vivo,
pois eram sempre muito vibrantes com as pequenas conquistas que seus filhos iam
auferindo, estimulando-nos a ousar cada vez mais e buscarmos a excelência no que
fazíamos.
Meus irmãos Pedro, Tereza, Vera e Paulo, e suas famílias, presença tão marcante e apoio
em tudo que me acontece.
Aos meus sogros, Cel Valdir e Dona Adir, ausentes por conta da COVID-19, meu carinho e
gratidão por me terem como filho, bem como os cunhados, que me têm como irmão.
Tios, primos, demais amigos, uma constelação de pessoas que sempre acompanharam
minha trajetória, vibrando a cada vitória e apoiando nos momentos menos felizes, numa rede
de proteção e positividade. Sei que muitos estão nos assistindo hoje e recebam meu afeto e
agradecimento.
Finalmente, agradeço a Deus, que cuida de mim e me guia, proporcionando uma vida
intensa, mas incrivelmente gratificante e que me abre esta porta de pertencer ao Superior
Tribunal Militar. Peço, ainda uma vez, além da Saúde, a sabedoria para não me desviar do
rumo de ser um homem de bem e de ser um instrumento de justiça para os que dependerem
de meus julgamentos.
A fase do plano de voo que hoje começo é diferente de todas as funções que já me foram
designadas, o que é um desafio estimulante, pela oportunidade de poder aprender ainda
mais e buscar contribuir com a missão do STM.
A tarefa de julgar seu semelhante é complexa, pois o ser humano é complexo.
Sinto-me bastante qualificado nesta quadra da vida de mais de 45 anos de serviço, pois
exerci a profissão por dentro, desde os bancos do colégio militar, exercendo funções onde fui
subalterno e paulatinamente exercendo chefia e liderança de forma cada vez mais
abrangente, num processo contínuo de aprendizagem que desenvolveu o profissional que
sou hoje e sedimentou os valores que avaliarei, principalmente a vivência diária dos preceitos
basilares de constituição das Forças Armadas, a Hierarquia e Disciplina.
Peço a Deus que ilumine minha atuação e que a independência necessária ao juiz não
signifique nunca a arrogância de achar que somente eu estou certo.
Toda a minha energia estará comprometida com a tarefa; além do mais, não estarei sozinho,
pois o formato de escabinato deste tribunal, com sua composição mista entre profissionais
das áreas jurídicas e profissionais das armas, mescla experiências adquiridas ao longo de
décadas por profissionais expoentes e certamente o resultado é que o todo é maior que a
soma das partes.
É uma honra passar a formar nessa Esquadrilha com integrantes tão ilustres.
Afirmo o compromisso de buscar ser instrumento de uma justiça oportuna e eficaz, pois a
solução demorada e muitas vezes prescricional das demandas, frequentemente vista em
processos da justiça comum não pode ser considerada prestação jurisdicional, frustrando
aqueles que vêm buscar a solução de suas demandas. No caso da justiça militar, a
oportunidade e a eficácia são fundamentais, pois os envolvidos têm suas carreiras
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interrompidas, por conta dos processos penais em andamento e urgem soluções para dar
seguimento às suas vidas e a retomada da vida regular na caserna.
Por fim, reafirmo o compromisso que manifestei por ocasião de minha sabatina no Senado
Federal de manter-me dentro do limite da legislação existente, em especial a Constituição
Federal, bem como zelar para a preservação dos elevados valores pétreos do estamento
militar e da sociedade brasileira, mantendo o elevado nome da Justiça Militar da União.
Boa tarde e muito obrigado a todos.
Por fim, o Exmo. Sr. Ministro Presidente, Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS agradeceu a presença da Senhora Ministra, dos Senhores Ministros, do Procurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, do Defensor Público Federal de Categoria Especial
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado e a todos os que prestigiaram, com suas presenças, a
cerimônia, renovando mais uma vez os votos de felicidades e sucesso ao Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e deu por encerrada esta Sessão Solene às 15h40.
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno
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