SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 17 DE MARÇO DE 2021 QUARTA-FEIRA
PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS e
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presentes os Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur
Vidigal de Oliveira, 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 Carlos Augusto Amaral
Oliveira.
Presente o Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Presente a Secretária do Tribunal Pleno, Sonja Christian Wriedt.
Às 15h15, o Exmo. Sr. Ministro Presidente, Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na forma do art. 87, inciso I, do RISTM, declarou aberta a Sessão Solene de posse
destinada a investir nos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar,
respectivamente, os Excelentíssimos Senhores Ministros Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Compuseram a mesa de honra o Excelentíssimo Senhor General de Exército Antônio
Hamilton Martins Mourão, Vice-Presidente da República Federativa do Brasil; o Excelentíssimo
Senhor Senador da República Veneziano Vital do Rêgo, 1º Vice-Presidente do Senado
Federal, neste ato representando o Presidente do Congresso Nacional; a Excelentíssima
Senhora Ministra Doutora Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e o Excelentíssimo Senhor Doutor
Antônio Pereira Duarte, Procurador-Geral da Justiça Militar.
Presentes à cerimônia, além das autoridades já mencionadas, o Exmo. Sr. Gen Ex
Walter Souza Braga Netto, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
República; o Exmo. Sr. Gen Ex César Augusto Nardi de Souza, neste ato representando o
Ministro de Estado da Defesa; o Exmo. Sr. Gen Ex Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de
Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; o Exmo.
Sr. Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paz, Defensor Público Federal, neste ato representando o
Defensor Público-Geral Federal; a Exma. Sra. Desembargadora Dra. Sandra de Satis Mendes
de Farias Mello, 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
neste ato representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
Ministros do Superior Tribunal de Justiça; Ministros do Superior Tribunal Militar, de ontem, de
hoje e de sempre; Ministros do Tribunal Superior Eleitoral; Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho e Ministros do Tribunal de Contas da União; o Exmo. Sr. Ten Brig Ar Antonio Carlos
Moretti Bermudez, Comandante da Aeronáutica; Dom Giambattista Diquattro, Núncio
Apostólico no Brasil; a Exma. Sra. Dra. Safira Maria de Figueredo, Juíza-Corregedora Auxiliar
da Justiça Militar da União; o Exmo. Sr. Desembargador Dr. Victor Luiz dos Santos Laus,
Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; o Exmo. Sr. Desembargador Dr.
Humberto Adjunto Ulhôa, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; o Exmo.
Sr. Desembargador Dr. Brasilino Santos Ramos, Presidente do TRT da 10ª Região; o Exmo.
Sr. Desembargador Dr. Getúlio Corrêa, neste ato representando o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina; o Exmo. Sr. Desembargador Dr. Fernando José
Armando Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; o Exmo.
Sr. Desembargador Militar Dr. Fábio Duarte Fernandes, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar do Estado do Rio Grande do Sul; o Exmo. Sr. Juiz Dr. Clovis Santinon, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; a Exma. Sra. Dra. Rita de Cássia Santana
Cortez, Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros; a Exma. Sra. Juíza Dra. Renata Gil
de Alcantara Videira, Presidente da Associação de Magistrados Brasileiros; a Exma. Sra. Juíza
Dra. Noemia Aparecida Garcia Porto, Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da
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Justiça do Trabalho; o Exmo. Sr. Juiz Dr. Carlos Augusto Cardoso de Moraes Rego, Presidente
da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União; o Exmo. Sr. Juiz Dr. Eduardo
André Brandão de Brito Fernandes, Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil; o
Exmo. Sr. Desembargador Dr. Fábio Dutra, Presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil;
o Exmo. Sr. Juiz Dr. Paulo Adib Casseb, Presidente da Associação Internacional das Justiças
Militares, o Exmo. Sr. Dr. José Carlos Couto de Carvalho, Presidente da Associação Nacional
do Ministério Público Militar; o Exmo. Sr. Dr. Pedro Paulo Coelho, Presidente da Associação
Nacional dos Defensores Públicos; o Exmo. Sr. Gen Ex Floriano Peixoto Vieira Neto,
Presidente dos Correios; o Exmo. Sr. Dr. Juiz Edmundo Franco de Oliveira, Diretor de
Integração Judiciária do Instituto dos Magistrados Brasileiros; o Exmo. Sr. Desembargador Dr.
Sebastião Coelho da Silva, Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal; o
Exmo. Sr. Dr. Délio Lins e Silva Júnior, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional DF; Presidentes de todas as Associações e Instituições; o Excelentíssimo
Reverendíssimo Senhor Dom Fernando José Monteiro Guimarães, Arcebispo Ordinário Militar
do Brasil; Juízes Federais da Justiça Militar, magistrados, demais autoridades civis, militares,
eclesiásticas e participantes que nos assistem pelas plataformas digitais; familiares dos
Ministros empossandos; servidores deste e de outros Tribunais e senhoras e senhores.
Em seguida, o Ministro Presidente, Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, proferiu seu discurso de despedida, manifestando-se nos seguintes termos:

Exmo. Sr. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Gen Ex Antonio
Hamilton Martins Mourão, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades
anteriormente nominadas;
Exmos. Ministros de ontem, de hoje e de sempre dessa bicentenária Corte;
Exmos. Srs. Juízes Federais da Justiça Militar da União;
Familiares, servidores da Justiça Militar da União;
Senhoras e senhores.
Mais uma vez, o meu navio aproxima-se do cais, desta vez, para encerrar a minha
derradeira comissão. Com solene honra, depois de 58 anos e 9 dias de serviço, envergo
pela última vez este uniforme branco que o tempo já transformou na minha própria pele.
Encerro também, com muito orgulho e satisfação do dever cumprido, esta última
comissão no Superior Tribunal Militar. Aqui, foram 10 anos, 3 meses e 8 dias, de um
eterno aprendizado e de muitas realizações. Foram anos de muitas amizades, em
especial, com os magistrados de ontem e de hoje, a quem carinhosamente tratamos
como de sempre. Foram anos de estudar, ouvir e buscar sempre os caminhos da melhor
justiça.
Foram anos de compreender a grandeza dessa Justiça especializada e do seu
papel na manutenção da hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, contribuindo para a
ação de comando das três Forças singulares.
Encerro também os vinte e quatro meses em que tive o prazer de exercer a
Presidência desta Corte Bicentenária. Como disse no meu discurso de posse, exercer a
62ª Presidência de um Tribunal que abrigou durante a sua existência vultos ilustres como
o Patrono da Marinha Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, o
Patrono do Exército Marechal de Exército Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias
e, os Marechais de Exército Floriano Vieira Peixoto e Hermes Rodrigues da Fonseca, foi
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um orgulho pessoal e uma magnífica experiência profissional para encerrar a minha
carreira.
Desses vinte e quatro meses, exatamente doze foram vividos de uma forma
inédita, laboriosa e, ao mesmo tempo, gratificante.
Refiro-me aos doze meses em que vivemos sob a imposição da epidemia mundial
da COVID-19 que se tornou um flagelo e que nos obrigou a adoção de novas posturas e
procedimentos. Foi, sem dúvida, um ano desafiador e que nos impôs grandes alterações
no modo de viver e trabalhar. Foi um ano, que nos forçou, aqui na Justiça Militar da
União, a inovar e a buscar novas soluções. Mas, foi também um ano que nos deu muitas
alegrias pelas conquistas que o nosso pessoal, magistrados, juízes federais e servidores
apresentaram e pelos inúmeros obstáculos que foram superados.
Ao contrário do esperado, o nosso STM aumentou a sua produtividade, protegeu a
saúde do seu pessoal, cumpriu todas as metas do Conselho Nacional de Justiça, reduziu
em 19% o seu estoque de processos e executou todas as atividades administrativas
anuais previstas. E isto só foi possível devido à competência e a dedicação do nosso
pessoal que compreendeu à excepcionalidade dos tempos vividos e soube compensá-la
com esforço e criatividade.
Assim, em nome de todos eles, que deram o melhor de suas capacidades, entendo
de justiça enumerar algumas conquistas obtidas neste período.
Inicio com a grande vitória de todos nós da JMU – magistrados, juízes e servidores
– sobre os problemas trazidos pela COVID-19. A forma com que o nosso pessoal
enfrentou o novo cenário e as inovações tecnológicas implementadas em todos os níveis
merecem, sem dúvida, o meu registro e reconhecimento.
Prossigo com a nossa nova Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados da Justiça Militar da União – ENAJUM que só foi possível ser inaugurada
graças ao esforço e dedicação dos seus dois diretores Ministro Almirante de Esquadra
Carlos Augusto de Sousa e Ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Joseli Parente
Camelo, dos seus esforçados servidores e da atuação firme e constante da DiretoriaGeral, da Diretoria de Administração e da Coordenadoria de Projetos, Engenharia,
Arquitetura e Manutenção.
Registro também outras conquistas significativas da nossa justiça, a saber:
- O êxito do serviço de digitalização do nosso acervo histórico que, mesmo com a
pandemia, conseguiu digitalizar, somente em 2020, 3.483.702 (três milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e duas) imagens. Tal desempenho foi o fator
que outorgou ao STM a primeira colocação entre os órgãos do Poder Judiciário na ação
coordenada de Auditoria do Conselho Nacional de Justiça;
- O sucesso na evolução e incorporação de novos sistemas digitais eletrônicos.
Entre eles destaco: a implantação, em 13 de abril de 2020, do Sistema de Julgamento
Virtual, permitindo a manutenção dos trabalhos e garantindo às partes o devido acesso à
Justiça; a disponibilização de um Sistema, em 30 de junho de 2020, que possibilitou a
realização das Sessões de Julgamento do STM de forma presencial utilizando a
Videoconferência; a operacionalização, a partir de 02 de outubro de 2020, do sistema
“Sei - Julgar”, que possibilitou a realização das Sessões Administrativas de forma virtual;
e a disponibilização, a partir de 24 de junho de 2019, pela nossa ouvidoria, do aplicativo
“Ouvidoria Mobile”, que criou um canal extremamente eficiente para o usuário com
acesso à informação de forma muito mais prática, ágil e fidedigna.
- A obtenção, pela primeira vez, do “Prêmio CNJ de Qualidade – Categoria Prata”,
em face do desempenho do STM no esforço em melhorar cada vez mais a promoção da
transparência, da qualidade da informação e da celeridade processual, destacando,
dentre outros, o encaminhamento e retificações de dados estatísticos no prazo
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estabelecido pelo CNJ, a realização de reuniões de análise da estratégia e a realização
de consulta pública aberta à sociedade sobre as metas nacionais do Poder Judiciário.
- A implantação de três novos sistemas: o Sistema de “Peticionamento Eletrônico”,
facilitando o protocolo de documentos e seu acompanhamento; o Sistema de “Certidão
Negativa em Lote”, facilitando a obtenção de nada consta de grande número de pessoas
e o Sistema de “Consulta Processual Unificada”, facilitando a pesquisa de forma
centralizada de processos judiciais e jurisprudência.
- A execução de diversas obras no prédio do STM, onde destaco a instalação de
cinco novos elevadores, a impermeabilização das lajes externas do prédio, a reforma do
nosso restaurante, entre outras obras que melhoraram ou estão melhorando as nossas
condições de habitabilidade, e finalmente;
- A incorporação, junto à Secretaria do Patrimônio da União - SPU, de um valioso
terreno, junto à ENAJUM, que permitirá facilmente expansões futuras.
Foram todas essas, vitórias obtidas pelos nossos servidores e, relacionando-as e
citando-as, presto a todos os meus cumprimentos e o meu reconhecimento pelo
excelente serviço que apresentaram nesses dois anos.
Mas se é hora de partir é hora também de agradecer.
E eu inicio agradecendo aos magistrados desta Egrégia Corte pela maneira cordial
e fidalga com que sempre me apoiaram e distinguiram ao longo desses dois anos. Um
agradecimento especial ao meu Vice-Presidente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO
pela ajuda prestada nas minhas decisões e pela disposição permanente para discutir e
encontrar as melhores soluções. Estejam certos que foi um real privilégio ter convivido
com todos.
Aos Juízes Federais da Justiça Militar da União o meu reconhecimento pelo diálogo
constante e construtivo na busca pelos melhores caminhos para esta bicentenária
Justiça.
Aos Presidentes das nossas Cortes Superiores: Supremo Tribunal Federal,
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e
Tribunal de Contas da União, apresento o meu agradecimento perene pelo convívio
cordial e amigo. A troca de ideias e experiências foi a marca do nosso convívio nesses
dois anos.
Agradeço também ao Ministro da Defesa, aos Comandantes da Marinha do Brasil,
do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira e ao Advogado-Geral da União que nos
apoiaram sempre e de maneira inconteste quando a eles tivemos que recorrer.
Ao Ministério Público Militar e à Defensoria Pública da União registro o
reconhecimento pelo profícuo trabalho e pelo diálogo constante que desenvolvemos ao
longo do período. Muito obrigado pelas valiosas colaborações institucionais.
Aqui, no nosso Tribunal, gostaria de registrar o meu reconhecimento e a minha
gratidão aos meus assessores mais próximos, Diretor-Geral Contra-Almirante (RM1-IM)
Silvio Artur Meira Starling, na pessoa de quem agradeço a todos os diretores e
coordenadores, Assessor Especial Contra-Almirante (RM1) Renato Batista de Melo,
Chefe de Gabinete Dra. Marília Ramos Chaves, Assessora Jurídica Dra. Francisca Olga
de Flores Junior, Assessor Jurídico-Administrativo Dr. Rafael Seixas Santos, Secretária
do Tribunal Pleno Dra. Sonja Christian Wriedt, Secretária Judiciária Dra. Giovanna de
Campos Belo, e ao Secretário de Controle Interno Dr. Valdemir Régis Ferreira de
Oliveira, pela lealdade, competência, dedicação e amizade que me ofereceram ao longo
desta inesquecível jornada. Através de suas pessoas estendo este agradecimento a
todas assessorias e coordenadorias pelos excelentes trabalhos realizados, pela lealdade
e pela permanente disposição de buscar as melhores soluções.
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Também aos integrantes do meu gabinete, que me acompanham há bastante
tempo, em especial o meu assistente, Capitão de Corveta (T) Alexandre Ribeiro
Generoso, o meu muito obrigado por toda a lealdade e o maravilhoso serviço que me
permitiram levar a bom termo todas as exigências das minhas atividades, seja como
Ministro, seja como Presidente desta Corte Superior.
Aos meus saudosos pais Kleber e Anete espero ter conseguido, nesses 58 anos de
serviço, retribuir todo o carinho e ensinamentos recebidos. Se algum sucesso consegui,
ele pertence, mais do que nunca, a vocês.
E agora é chegada a hora do meu agradecimento maior e mais carinhoso à minha
família que durante todo esse longo caminho esteve ao meu lado. Aos meus filhos e
netos o meu muito obrigado por entenderem as características e necessidades da vida
militar e as muitas ausências que tiveram que suportar. À minha querida Tania, o meu
agradecimento eterno pelo amor, pela compreensão e pelo incentivo de sempre. Você
teve um papel decisivo em tudo que fui e alcancei e espero recompensá-la agora, na
aposentadoria e nos anos carinhosos que viveremos até o final das nossas vidas. Muito,
muito, obrigado.
Finalmente, ao meu sucessor na Presidência, Ministro General de Exército LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e ao seu vice-presidente Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, externo os meus sinceros votos de muito sucesso e muitas felicidades nos
cargos que ora assumem. As qualidades pessoais de ambos aliadas aos seus
conhecimentos profissionais são a certeza de que a nossa justiça militar da união está, a
partir de hoje, em excelentes mãos.
Senhoras e senhores, presentes ou que nos acompanham pelo YouTube:
Do passadiço olho para o cais após encerrar a manobra de atracação da minha
derradeira comissão. Observo que a amarração foi dobrada e a prancha passada para
terra. É hora de passar para a manobra, receber o último cerimonial no portaló e,
uniformizado, saudar a bandeira nacional pela derradeira vez e dirigir-me ao aconchego
do lar, para nos anos que restam, continuar amando e torcendo pela inesquecível
Marinha do Brasil e pela nossa Justiça Militar da União.
Mais uma vez peço ao bom Deus que nos ilumine e que Nossa Senhora de Nazaré
nos abençoe. Muito, muito obrigado a todos.
O Ministro Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral da Secretaria do Superior
Tribunal Militar, Contra-Almirante Silvio Artur Meira Starling, que procedeu à leitura do Termo
de Posse do Exmo. Sr. Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Após a assinatura do Termo de Posse pelo Presidente, o Exmo. Sr. Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS foi declarado empossado no cargo de Presidente do Superior
Tribunal Militar pelo Exmo. Sr. Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
que o convidou a ocupar seu lugar à Mesa da Presidência, passando a presidir os trabalhos.
Em seguida o Ministro Presidente concedeu a palavra ao Diretor-Geral do Superior
Tribunal Militar, que procedeu à leitura do Termo de Posse do Exmo. Sr. Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Após a assinatura do Termo de Posse pelo Ministro Presidente e pelo Exmo. Sr.
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, foi declarado empossado no cargo de
Vice-Presidente do Superior Tribunal Militar pelo Exmo. Sr. Ministro Presidente Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
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Dando seguimento à solenidade, o Exmo. Sr. Ministro Presidente concedeu a palavra ao
Exmo. Sr. Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, para falar em nome do
Superior Tribunal Militar, que proferiu o seguinte discurso:
Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal Militar, Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS.
Em nome do Exmo. Sr. Gen Ex Hamilton Mourão, Vice-Presidente da República,
cumprimento as demais autoridades já nominadas.
Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte;
Exmos. Srs. Ministros do STM, de hoje e de sempre;
Demais autoridades presentes;
Senhoras e senhores que nos assistem de forma presencial ou virtual.
Em cerimônia solene que se repete há mais de 200 anos, em intervalos médios de
2 anos, o Superior Tribunal Militar se reúne hoje para dar posse a um novo Presidente o
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS e a um novo Vice-Presidente o
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Sinto-me extremamente honrado por ter sido escolhido e convidado para saudar os
Ministros empossados, em nome da Sra. Ministra e dos Srs. Ministros desta Egrégia
Corte castrense.
Antes mesmo de iniciar essa saudação cumpre realçar o trabalho desenvolvido
pelos Ministros Almirante de Esquadra MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
como Presidente e Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, como Vice-Presidente.
Enfrentando as dificuldades colocadas pela incrível pandemia que assolou o Brasil
e o mundo, emergiu o espírito do experiente marinheiro que cresce e se fortalece em
“mares revoltos”. O Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS introduziu os modernos
processos de sessões virtuais e sessões por videoconferência utilizando a tecnologia da
informação e de forma eficiente, preservou e na maioria dos casos até ampliou a
prestação jurisdicional na Justiça Militar da União.
Ao Ministro MARCUS VINICIUS e Sra. Tânia, desejamos que nos novos mares da
vida, uma singradura mais serena lhes aguarde, com bons ventos e mares tranquilos.
Bravo zulu! Caro amigo Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS!
Missão cumprida, caro amigo Ministro Dr. JOSÉ BARROSO e sua esposa Sra.
Marta! Parabéns!
O Ministro Gen Ex MATTOS incorporou ao Exército Brasileiro nos anos 60, na
Escola Preparatória de Campinas e foi declarado Aspirante em dezembro de 1969 na
AMAN, dando início então a sua brilhante carreira como Oficial da Arma de Infantaria.
Atraído pelas atividades e missões do paraquedismo militar realizou a maioria dos
cursos e estágios do centro de instrução paraquedista Gen Penha Brasil, dentre os quais
se destacam o curso básico de paraquedista; o curso de comandos; o curso de forças
especiais e o curso de precursor paraquedista.
Como Coronel comandou o 20º Batalhão de Infantaria Blindado, em Curitiba e
assumiu o honroso cargo de Adido Militar do Exército, junto a Embaixada do Brasil no
Chile, onde se despiu do camuflado, do coturno marrom e da boina vermelha, para
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representar o nosso Exército no País amigo, exercendo atividades da chamada
“diplomacia militar”.
Em maio de 2001 assumiu o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista,
tropa de elite do Exército Brasileiro que liderou com equilíbrio e coragem até julho de
2004 (por cerca de 3 anos).
Ao ser nomeado Ministro desta Corte, em outubro de 2011, o Gen MATTOS
exercia, com profissionalismo e muita firmeza um outro grande comando complexo,
estratégico e de grande extensão territorial: o Comando Militar da Amazônia.
Hoje após cerca de 10 anos no exercício da magistratura, trabalhando
intensamente na aplicação da justiça, com imparcialidade, bom senso e imprimindo
celeridade aos processos sob sua responsabilidade, ao tempo em que valoriza e procura
dar relevância aos trabalhos do escabinato, assume a presidência deste Superior
Tribunal Militar, com a integral confiança e a unanimidade de votos dos Ministros.
Temos todos a convicção de que saberá conduzir com brilhantismo, eficácia e
correção os rumos do Tribunal e da Justiça Militar da União, no cumprimento da sua
missão constitucional.
O curitibano mais flamenguista que conhecemos, o Min. MATTOS é casado com a
Sra. Maria Rosa Santos Mattos, a quem carinhosamente chama de “polaca” e possui
quatro filhos: Luis Fernando, Eduardo, Rodrigo e Ana Paula; e seis netos: Danilo,
Marcela, Luiza, Júlia, Natália e Maria Eduarda.
Nossos cumprimentos também ao Ministro Dr. PÉRICLES e a sua esposa Dra.
Marisa tem uma enorme contribuição a dar como Vice-Presidente, mercê de sua longa e
consistente experiência jurídica de mais de 45 anos, nas relevantes funções e cargos
que ocupou ao longo da sua carreira no Ministério Público Militar e nesta Egrégia Corte.
Por fim, representando a Exma. Sra. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH e os Exmos.
Srs. Ministros, queremos saudar o novo Presidente Ministro Gen Ex MATTOS e o novo
Vice-Presidente Ministro Dr. PÉRICLES, desejando muito sucesso na missão e
engajando o nosso comprometimento em participar dessa empreitada.
A todos os senhores e senhoras o nosso muito obrigado pela atenção!
Na sequência, o Exmo. Sr. Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar, Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, agradeceu as palavras de homenagem e proferiu o seguinte
discurso:
Exmo. Sr. Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Gen Ex Antonio
Hamilton Martins Mourão, na pessoa de quem cumprimento e saúdo a todos aqueles já
registrados na nominata.
Boa tarde.
Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por ter chegado até aqui com saúde,
disposição e deixando um pensamento que tem norteado minha vida profissional,
permitindo superar muitos obstáculos.
“Não adormeças pensando que uma coisa é impossível. Talvez corras o risco de
acordar com o barulho que outra pessoa faria, executando teu impossível. ”
Assim, gostaria de agradecer, sensibilizado, a todos que acompanham esta
singela, mas significativa cerimônia:
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- Minha querida Maria Rosa, aqui presente, e todos aqueles que se valem das
novas tecnologias como o YouTube e Zoom;
- Meu irmão Waldir Roberto, em Curitiba, onde conheço muitos Waldir, mais ainda
Roberto, mas os dois nomes juntos, só inspiração de Dona Sílvia.
Por isso todos o conhecem como Pingo, Cel R/1 de Infantaria que acaba de ser
condecorado com a Medalha do Pacificador com Palma, pelo Exército, por ação meritória
durante um serviço de escala, em Natal, quando era capitão.
- Meus filhos Luis Fernando, na Comissão Europeia, em Bruxelas, Eduardo, Adido
Militar na Guiana, Rodrigo, Comandante do Parque 12, em Manaus e Ana Paula, minha
farmacêutica preferida, no Rio de Janeiro;
- Altas autoridades do Brasil, as quais tive a oportunidade de entregar o convite
pessoalmente, ressaltando que a cerimônia seria reservada, motivado pela pandemia;
Presidente Jair Bolsonaro;
Vice-Presidente Mourão;
Ministros Fernando, Heleno, Ramos e Braga Neto;
Almirante Ilques, Comandante da Marinha do Brasil;
General Leal Pujol, Comandante do Exército;
Brigadeiro Bermudez, Comandante da Aeronáutica;
Brigadeiro Botelho, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas;
Ministro Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;
Senadores Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, Eduardo Braga pela
nossa salutar convivência em Manaus, quando comandei o CMA e Álvaro Dias, do meu
estado natal. Eduardo e Álvaro acompanharam ainda minha sabatina na CCJ,
transmitindo confiança e apoio, naquela oportunidade. Sou muito grato.
- Integrantes da minha turma de AMAN, 1969, Turma Jubileu de Prata e todos os
meus familiares e amigos que manifestaram o desejo de estar presente na minha posse
como Presidente do Superior Tribunal Militar.
Em abril de 1959, pelas mãos de meu querido pai, já falecido, e sob as orações de
minha saudosa mãe, fui levado ao Colégio Militar de Curitiba que iniciava, naquele ano, o
seu funcionamento na capital paranaense. Sou, portanto, integrante da primeira turma
daquela modelar instituição de ensino que despertou em mim, a vocação para ser
Soldado e, com muita honra, o primeiro oficial general a alcançar o último posto da
carreira militar e o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, egresso daquele
colégio.
Sem dúvida o “Velho Hermes”, advogado por formação e pai coruja ao extremo
ficaria muito orgulhoso de ver seu filho chegar tão longe e no dia de hoje ser empossado
como Presidente da mais alta Corte de Justiça Militar do Brasil.
Na AMAN, faço parte da Turma Jubileu de Prata e, com muito orgulho, represento
meus irmãos de arma na Justiça Militar. Chegamos em 1966, como a menor turma da
época, certamente pela rejeição dos jovens com a carreira militar e saímos em 1969
maior que a turma anterior de 1968, “que por gostar tanto da Academia acabaram
passando para a nossa turma”. Hoje somos todos jubilandos.
Minha última comissão no Exército, foi no Comando Militar da Amazônia (CMA),
região que compreende 42% do território nacional, possui 11.000 Km de fronteira com
sete países da América do Sul e enquadra sete estados da Federação, hoje dividido com
o Comando Militar do Norte (CMN) pela importância estratégica e abundância de
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riquezas em todos os aspectos. Por isso tudo, é considerada área operacional prioritária
das Forças Armadas Brasileiras.
Durante dois anos e quatro meses naquele Comando vivi ricas e gratificantes
experiências profissionais, estando sempre presente nas suas 123 organizações militares
que compunham o CMA, na época, e dedicando-me a melhor entender aquela gente, sua
cultura e, principalmente suas necessidades.
O rio Amazonas, num único dia despeja no Oceano Atlântico mais água do que
toda a vazão do Rio Tâmisa, em Londres durante um ano inteiro. Só a Bacia do Rio
Negro, um de seus maiores afluentes, tem mais água doce de que toda a Europa.
O Brasil possui os dois maiores aquíferos subterrâneos do mundo, o Guarani
localizado no sul e compartilhado com o Uruguai, Paraguai e Argentina e outro localizado
em Alter do Chão, o “Caribe Brasileiro”, próximo a cidade de Santarém, no Estado do
Pará.
As reservas de Nióbio de cerca de 2.9 bilhões de toneladas, raro e estratégico
minério utilizado na industrialização de produtos que suportam altas e baixas
temperaturas, como aviões e foguetes, estão localizadas em Araxá, MG e na Região da
“Cabeça do Cachorro”, no município de São Gabriel da Cachoeira (AM), sendo o Brasil
detentor de mais de 90% desse importante minério consumido no mundo. Essas
potencialidades pouquíssimas conhecidas e quase nada divulgadas, justificam e
valorizam ainda mais a nossa preocupação com a soberania nacional, responsabilidade
de todos os brasileiros, mas, particularmente das forças armadas que são suas guardiãs.
A Justiça Militar da União, a mais antiga de nosso país, desembarcou com o
Príncipe D. João, em final de março de 1808 e até hoje preserva os pilares daquelas
instituições, a hierarquia e a disciplina, tornando-as fortes e ordeiras no cumprimento de
suas missões.
Nesse ano e no ano que passou, mais uma vez, a Justiça Militar encontra-se diante
de uma provação, dessa vez com consequências mundiais. A pandemia ceifou vidas de
milhares de brasileiros, impactou nosso país de forma brutal, mas também nos fez adotar
novos parâmetros para seguir julgando de forma proba e eficiente, com isso garantindo
que a nação passasse por esse momento, sem perder a confiança em suas Forças
Armadas, disciplinadas e bem orientadas.
Ciente de minhas responsabilidades desejo tornar ainda mais visível essa que
chamo de “nobre justiça desconhecida” que se reinventou e demonstrou profissionalismo,
competência e grande habilidade de adaptação, mesmo frente a um cenário
desconhecido e de tantas incertezas.
Ressalto aqui a importância e dedicação, não apenas de meus pares, mas de
nossos juízes federais, secretários, servidores e todos os seus integrantes que se
empenham em fazer da Justiça Militar um exemplo de superação, sempre resguardando
sua tradição democrática.
Diante de tudo isso, só posso me sentir profundamente honrado, motivado e
gratificado para enfrentar os desafios que virão.
Ao meu antecessor, Ministro Almirante de Esquadra Marcus Vinícius, agradeço a
forma altamente cortês e profissional como realizou a transmissão da função, permitindo
que eu fosse tomando ciência da condução desse Tribunal e mostrando-me as melhores
linhas de ação para cada problema visualizado, fruto de sua experiência como
Presidente. Obrigado amigo e Deus permita que eu possa seguir seus passos em
cumprimento de tão nobre missão.
Desfrute do merecido descanso na sua aposentadoria com a certeza de que
cumpriu tão bem sua missão na Justiça Militar, como o fez durante mais de 48 anos de
serviço em nossa Marinha do Brasil.
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Felicidades, junto a Tânia, sua querida esposa e seus familiares.
Muito obrigado.
O Ministro Presidente agradeceu, mais uma vez a todos que acompanharam esta
Sessão Solene, o Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Gen Ex Antônio Hamilton
Martins Mourão, os Ministros do Superior Tribunal Militar de ontem, de hoje e de sempre,
autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os Ministros dos Tribunais
Superiores, os magistrados, os Ministros de Estado, os Comandantes das Forças Singulares,
os integrantes do Ministério Público, Defensores Públicos, Oficiais-Generais, Autoridades
Eclesiásticas, Juízes Federais da Justiça Militar da União, militares, advogados, comunidade
jurídica, convidados, familiares, amigos, queridos servidores da Justiça Militar da União e
demais convidados, dando por encerrada a Sessão, às 16h15.

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno
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