SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM 05 DE AGOSTO DE 2021 –
QUINTA-FEIRA
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO 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 Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Presente a Secretária do Tribunal Pleno, Sonja Christian Wriedt.
Às 16 horas, havendo quórum regimental, o Exmo. Sr. Ministro Presidente Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS cumprimentou a Senhora Ministra, os Senhores Ministros e declarou
aberta a Sessão Solene de posse do Exmo. Sr. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
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 19/07/2021, publicado no Diário Oficial da União
nº 135, de 20/07/2021, decorrente da aposentadoria do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos.
Presentes à cerimônia, o Exmo. Sr. Gen Ex LAERTE DE SOUZA SANTOS, Chefe do EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas, neste ato representando o Ministro de Estado da Defesa; o
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS, Presidente do Superior Tribunal
de Justiça; o Exmo. Sr. Alte Esq ALMIR GARNIER SANTOS, Comandante da Marinha; o Exmo. Sr.
Dr. FABRÍCIO DA SOLLER, Advogado-Geral da União Substituto, neste ato representando o
Advogado-Geral da União; suas Excelências os Senhores Ministros do Superior Tribunal Militar, de
hoje e de sempre; o Exmo. Sr. Desembargador FERNANDO JOSÉ ARMANDO RIBEIRO,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; o Exmo. Sr. Desembargador
Militar FÁBIO DUARTE FERNANDES, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio
Grande do Sul; o Exmo. Sr. Juiz CLOVIS SANTINON, Presidente do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de São Paulo; o Exmo. Sr. Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, Defensor
Público Federal de Categoria Especial; a Exma. Sra. Dra. RENATA GIL DE ALCÂNTARA VIDEIRA,
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros; a Exma. Sra. Dra. SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO, Juíza-Corregedora Auxiliar da Justiça Militar da União; demais autoridades civis,
militares e eclesiásticas que nos acompanham pelas plataformas digitais; familiares e amigos do
Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS; servidores deste e de outros tribunais; senhoras e
senhores.
Dando início à solenidade, o Ministro Presidente convidou o Exmo. Sr. Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS a prestar o compromisso de posse, na forma do § 2º do art. 9º do
RISTM.
Na sequência, o Exmo. Sr. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS 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. Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, empossado no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Na sequência, prestado o compromisso legal e empossado no cargo de Ministro desta Corte,
o Exmo. Sr. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS foi admitido no Quadro
Ordinário, da Ordem do Mérito Judiciário Militar no grau de Grã-Cruz, na forma do artigo 20, letra
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“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.
Prosseguindo, o Exmo. Sr. Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL proferiu, em nome do
Tribunal, as seguintes palavras de saudação ao Exmo. Sr. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS:

Excelentíssimo Senhor General de Exército LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministropresidente do Superior Tribunal Militar, em nome de quem cumprimento todas as autoridades
já nominadas pelo cerimonial;
Excelentíssimo Senhor Ministro Almirante de Esquadra CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Engalana-se hoje o Superior Tribunal Militar em Sessão Solene para receber, perante seleta
audiência, o Ministro Almirante de Esquadra VIVEIROS que, envergando o uniforme da
Marinha do Brasil, passa a fazer parte desta Corte castrense como o seu septuagésimo
quinto Ministro.
Coube-me a honra de saudá-lo e de transmitir, em nome de meus pares e de todos que
integram a Justiça Militar da União, os mais sinceros votos de boas-vindas, augurando
sucesso na nova fase que se inicia nesta que é a mais antiga Corte de Justiça do Brasil.
Em especial para mim, este momento se reveste de particular satisfação, pois ao longo de
nossas carreiras, como homens do mar, tive a singular oportunidade de servirmos juntos em
diversas organizações militares e de transmitir cargos e funções a Vossa Excelência em
algumas oportunidades, merecendo destaque: na saudosa Fragata Niterói, no comando em
Chefe da Esquadra do Atlântico da Marinha dos Estados Unidos da América, no comando do
1º Distrito Naval e, já como Almirante de Esquadra, na Chefia de Assuntos Estratégicos do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
Vossa Excelência passa a ocupar a vaga do ilustre Ministro Almirante de Esquadra Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, exemplo de Chefe Naval que com muita dedicação, ética e
competência exerceu por dez anos a magistratura desta bicentenária Corte, inclusive como
seu Ministro-Presidente, honrando a galeria dos homens que emprestam seus nomes para
bem servir à Justiça Militar.
Seu cargo não será simples. O julgamento com imparcialidade, humanidade e sabedoria
requer muito estudo e horas de pesquisa. Mas posso afiançar a todos que seus atributos
profissionais e morais, alicerçados pelos 47 anos de bons serviços prestados à Marinha do
Brasil e ao País, lhe conferem a competência necessária para, de forma inequívoca, praticar
a nobre arte de julgar.
Peço vênia a todos e, de forma sucinta, gostaria de apresentar o Ministro Almirante de
Esquadra VIVEIROS a toda a audiência que nos assiste:
O Ministro VIVEIROS, natural de Varginha, Minas Gerais, iniciou sua carreira naval aos 15
anos ao ingressar no Colégio Naval, em Angra dos Reis, em 1974. Em seguida, após quatro
anos na Escola Naval, no Rio de Janeiro, foi declarado Guarda-Marinha em 1980. Por ter
concluído o curso de graduação da Escola Naval em segundo lugar da sua turma, além de
dar continuidade em sua formação prática no navio-escola Custódio de Mello, foi distinguido
com a viagem de instrução a bordo do navio-escola Esmeralda da Armada do Chile.
Aliás, sua capacidade acadêmica foi uma das características que marcou de forma indelével
a carreira do Ministro VIVEIROS que obteve sucesso em todos os cursos que realizou,
merecendo destaque os primeiros lugares no curso de aperfeiçoamento de eletrônica para
oficiais do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk e os cursos de comando e Estado2
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Maior e de política e estratégia marítima, esses da Escola de Guerra Naval, ambos com
distinção.
Após a sua nomeação a Segundo-Tenente, o Ministro VIVEIROS percorreu com destaque
todos os postos da hierarquia militar até Almirante de Esquadra. Ao longo de sua brilhante
carreira, exerceu cargos e funções importantes, no mar e em terra, entre os quais destaco:
- aluno do Curso de Eletrônica de Aviação na França;
- Comandante do Aviso de Instrução Aspirante Nascimento;
- Instrutor no Navio-Escola Brasil;
- Comandante do Navio Desembarque-Doca Ceará;
- Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha;
- Assessor-Chefe Parlamentar do Gabinete do Comandante da Marinha.
Ao ser promovido ao posto de Contra-Almirante em 31 de março de 2010 exerceu os cargos
de Diretor do Centro de Inteligência da Marinha e da Escola de Guerra Naval.
No posto de Vice-Almirante, o qual alcançou em 31 de março de 2013, exerceu os cargos de
Diretor de Portos e Costas, de Comandante do 2º Distrito Naval, comando naval de área com
jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe, e de Comandante do 1º Distrito Naval, seu
segundo comando naval de área com jurisdição nos estados do Rio de Janeiro, Espírito
Santo e parte de Minas Gerais, além das Ilhas da Trindade e de Martim Vaz.
Após a sua merecida promoção a Almirante-de-Esquadra, em 31 de março de 2018, último
posto da carreira, foi designado para servir no Ministério da Defesa como Chefe de Assuntos
Estratégicos e Chefe de Operações Conjuntas, ambas do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas e, finalmente, como Chefe do Estado-Maior da Armada.
Elevada cultura, discrição, objetividade, comprometimento, são características marcantes
desse marinheiro e que certamente facilitarão e garantirão o bom exercício da nobilíssima
tarefa que hoje se inicia.
Esta Casa e seus pares o recebem de braços abertos com a certeza de que, com a nossa
ajuda, aliada aos seus predicados, brevemente Vossa Excelência se integrará a esta Justiça
especializada para participar de nosso escabinato, cujos preceitos de equilíbrio, harmonia e
independência permitem viver uma fascinante e desafiadora aventura, com o firme propósito
de exercer e de tutelar na sua mais completa essência, a tão almejada justiça.
Ministro Almirante de Esquadra VIVEIROS determinarei ao sinaleiro que ice na verga de
boreste do mastro principal o sinal UW 2, atinente ao código internacional de sinais, que
significa seja bem-vindo nessa sua nova singradura e que Deus e Nossa Senhora dos
Navegantes o protejam.
Logo em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, que assim se manifestou:

Boa tarde a todos!
Excelentíssimo Senhor General de Exército Luis Carlos Gomes Mattos, Ministro-Presidente
do Superior Tribunal Militar, em nome de quem cumprimento todas as autoridades já
mencionadas pelo cerimonial.
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Início minhas palavras expressando os agradecimentos a todos aqueles que não puderam
estar presencialmente neste Plenário, mas que acompanham a cerimônia no canal oficial
deste Tribunal, utilizando as mídias sociais, pelo prestígio que me conferem em momento tão
especial da minha vida.
Ao prestar o solene compromisso para atuar nesta Corte Superior, considero-me honrado por
estar ao lado de ilustres magistrados aos quais manifesto admiração, respeito e amizade.
Afianço que envidarei esforços para o bom cumprimento das atribuições do Cargo que ora
assumo e da nobre missão deste importante Colegiado, o primeiro a ser constituído na
Justiça brasileira, em 1808, e cuja história alinha-se com a das Forças Armadas, o que me
proporciona indisfarçável orgulho por ter a oportunidade de servir ao meu País em duas
instituições bicentenárias.
Os 46 anos de serviços prestados à Marinha do Brasil e que agora me levam a integrar esta
egrégia Corte reforçam a convicção de que as experiências adquiridas, desde as escolas de
formação e nos diversos navios e organizações militares por onde estive, contribuirão para o
desempenho almejado.
Balizados pela hierarquia e pela disciplina, aprendemos, desde cedo, a respeitar a dignidade
da pessoa humana, a cumprir e a fazer cumprir as leis, e a sermos justos e imparciais nos
nossos julgamentos. Agrego a tais valores os ensinamentos recebidos de meus pais, pelas
lições de integridade e caráter.
Por essas razões, a presente Sessão Solene de Posse tem significado relevante, pois
representa o início de uma nova etapa da minha trajetória pessoal e profissional, cabendo um
sincero agradecimento a tantos que possibilitaram essa navegação:
Ao Senhor Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, pela nomeação para o
distinto Cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar;
Ao Senhor Ministro de Estado da Defesa, General de Exército WALTER SOUZA BRAGA
NETTO, e ao Senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra ALMIR GARNIER
SANTOS, pela fidalguia no trato e pela permanente deferência comigo;
Ao Senhor General de Exército FERNANDO AZEVEDO E SILVA, ex-Ministro de Estado da
Defesa, pelo acolhimento do meu nome para compor este egrégio Tribunal;
Ao Senhor Almirante de Esquadra ILQUES BARBOSA JUNIOR, ex-Comandante da Marinha,
por indicar-me para a Magistratura Militar e pela confiança depositada;
Ao Senhor Presidente do Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO, ao Senhor
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador DAVI ALCOLUMBRE,
ao Senhor Vice-Presidente da CCJ e Relator da matéria, Senador ANTONIO ANASTASIA, e
aos demais Senadores e Senadoras pela aprovação de minha indicação;
Aos Chefes Navais, que lideraram pelos belos exemplos, sou grato pela fonte de inspiração e
de motivação; e
Aos oficiais, praças, servidores civis, amigos e colegas com quem tive o privilégio de
trabalhar e de conviver ao longo da carreira, pela assessoria oportuna, provas de lealdade e
de consideração.
Dedico especial gratidão à minha esposa Márcia, aos meus filhos Rafael e Daniel, às minhas
noras Deborah e Marina, ao meu neto Heitor, e aos meus irmãos e suas famílias, por toda
felicidade que me proporcionam, pelo apoio incondicional e por suas constantes orações.
Agradeço ainda:
Ao Senhor General de Exército LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro-Presidente do
Superior Tribunal Militar, pela honra que me concede ao presidir esta Sessão Solene;
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À Senhora Ministra e aos Senhores Ministros do STM, pela fraternal acolhida com a qual me
receberam e pelas palavras de incentivo. Faço menção ao Ministro Almirante de Esquadra
LEONARDO PUNTEL, que proferiu a gentil saudação em nome do eminente Colegiado; e
Ao Senhor Almirante de Esquadra MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, pela
disponibilidade em compartilhar comigo sua vivência enquanto Ministro e ex-Presidente desta
Corte.
Agora, servindo nas fileiras da Justiça Militar da União e com o apoio de todos que dela
fazem parte, continuarei a me guiar pelos princípios fundamentais que têm norteado a minha
conduta, pautada no senso de justiça e na ética. Trabalharei dentro da estrita observância
aos preceitos da Constituição Federal e dos ordenamentos doutrinários os quais
consubstanciam as importantes deliberações dos preclaros magistrados que atuam neste
honrado Tribunal.
Que Deus continue a nos abençoar e a iluminar nossas decisões!
Muito obrigado!
Por fim, o Exmo. Sr. Ministro Presidente, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
agradeceu a presença da Senhora Ministra, dos Senhores Ministros, do Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, 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 CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS e deu por encerrada esta Sessão Solene às 16h35.
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno
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