SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ATA DA 2ª SESSÃO SOLENE, EM 7 DE MAIO DE 2015 – QUINTA-FEIRA

PRESIDÊNCIA DO MINISTRO Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Presentes os Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho Fereira, Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira, Fernando Sérgio Galvão,
Cleonilson Nicácio Silva, Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio
Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, Odilson Sampaio Benzi e Carlos Augusto de Sousa.
Presente o Procurador-Geral da Justiça Militar, em exercício, Dr. Roberto Coutinho.
Presente a Secretária do Tribunal Pleno, Sonja Christian Wriedt.
Às 16h30, havendo número legal, o Exmo. Sr. Ministro Presidente Ten Brig Ar WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS declarou aberta a Sessão Solene de posse do Exmo. Sr. Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nos
termos do art. 8º do RISTM, para o qual foi nomeado por Decreto de 29/04/2015, publicado no
Diário Oficial da União nº 81, de 30/04/2015, decorrente da transferência para a inatividade do
Ministro José Américo dos Santos.
Tiveram assento à mesa da Presidência o Exmo. Sr. Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS
LEVENHAGEM, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; a Exma. Sra. Ministra LAURITA
HILÁRIO VAZ, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, neste ato representando o
Presidente do Superior Tribunal de Justiça; o Exmo. Sr. Ten Brig Ar NIVALDO LUIZ ROSSATO,
Ministro de Estado Interino da Defesa; o Exmo. Sr. JOSÉ BARROSO PIMENTEL, Senador da
República e o Exmo. Sr. Dr. ROBERTO COUTINHO, Procurador-Geral da Justiça Militar, em
exercício.
Presentes à cerimônia o Exmo. Sr. GILBERTO OCCHI, Ministro da Integração Nacional; o
Exmo. Sr. Gen Ex JOSÉ ELITO CARVALHO SIQUEIRA, Ministro de Estado Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República; o Exmo. Sr. Dr. RAIMUNDO CARREIRO
SILVA, Ministro Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas da União; a Exma. Sra. Dra.
ANA MARIA DUARTE DE BRITTO, Conselheira do Conselho Nacional de Justiça; o Exmo. Sr. Dr.
FABIANO CAETANO PRESTES, Defensor Público-Geral Federal em exercício; o Exmo. Sr. ViceAlmirante PAULO MAURÍCIO FARIAS ALVES, neste ato representando o Comandante da
Marinha; o Exmo. Sr. Gen Ex EDSON LEAL PUJOL, neste ato representando o Comandante do
Exército; Ministros deste Superior Tribunal Militar de hoje e de sempre; o Exmo. Sr. Dr. TÉCIO
LINS E SILVA, Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros; o Exmo. Sr. Dr. JOSÉ CRUZ
MACEDO, Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, neste ato representando
o Presidente do TJDFT; o Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA DA VEIGA
DAMASCENO, Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região; o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Procurador de Justiça Militar, Conselheiro
do Conselho Nacional do Ministério Público; o Exmo. Sr. Dr. EDMUNDO FRANCA DE OLIVEIRA,
Juiz-Auditor Presidente da AMAJUM, neste ato representando o Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros e o Instituto dos Magistrados do Brasil; o Exmo. Sr. Dr. GIOVANNI
RATTACASO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar e Presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público Militar; a Exma. Sra. Dra. TELMA ANGÉLICA FIGUEIREDO, JuízaAuditora Corregedora da Justiça Militar da União; o Exmo. Sr. Dr. PAULO ADIB CASSEB,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo; o Exmo. Sr. Dr. SÓCRATES
EDGARD DOS ANJOS, Juiz-Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; o
Exmo. Sr. Dr. Juiz FÁBIO DUARTE FERNANDES, neste ato representando o Presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul; o Exmo. Sr. GERALDO MOREIRA
NEVES, neste ato representando o Presidente da INFRAERO; demais autoridades civis, militares e
eclesiásticas; familiares do empossando; servidores deste e de outros Tribunais.
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Dando início à solenidade, o Presidente convidou os Exmos. Srs. Ministros Dr. OLYMPIO
PEREIRA DA SILVA JUNIOR e Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA a conduzirem o Exmo.
Sr. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO até o Plenário.
Tendo ingressado no Plenário, o Presidente convidou-o a prestar o compromisso de Ministro
do Superior Tribunal Militar, na forma do § 2º do art. 8º do RISTM.
Na sequência, o Exmo. Sr. Ten. Brig. Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO leu o
termo de compromisso.
O Diretor-Geral da Secretaria procedeu à leitura do Termo de Posse, que foi assinado pelo
Presidente, pelo empossando, pelos demais Ministros e pelo Diretor-Geral.
O Presidente, em seguida, declarou o Exmo. Sr. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO empossado no cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
Tendo prestado o compromisso legal e sido empossado no cargo de Ministro desta Corte, o
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO foi admitido no Quadro Ordinário, da Ordem
do Mérito Judiciário Militar no grau de Grã-Cruz, na forma do artigo 22, letra “d” do respectivo
Regulamento, tendo sido agraciado pelo Presidente do Conselho e Chanceler da Ordem e incluído,
como membro nato, no Conselho da Ordem do Mérito Judiciário Militar.
Dando prosseguimento à cerimônia, o Presidente convidou o Ministro empossado a ocupar
seu lugar no Plenário, na conformidade do artigo 63, inciso II, do RISTM.
Após, o Exmo. Sr. Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA para saudar, em nome do Tribunal, o Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA proferiu o seguinte discurso:
“O Superior Tribunal Militar cumpre hoje o rito de posse do Tenente-Brigadeiro do Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO como Ministro desta egrégia corte. Torna-se ele
assim o tricentésimo trigésimo sétimo brasileiro a assumir tão dignificante encargo, com o
desiderato de exercer uma função judicante especializada, justapondo aos pressupostos de
justiça o essencial conhecimento da ambiência militar.
Honra-me a indicação de meus pares, ministros componentes desta casa, para externar
saudação de boas vindas, o que diletantemente cumpro por bem conhecer o Ministro Joseli e
sua trajetória no seio da Força Aérea Brasileira, onde desenvolveu amplificada percepção dos
valores praticados na caserna, até por havê-los professado de forma diligente.
A sua dilatada convivência com órgãos de elevado assessoramento junto à Presidência da
República sedimentou-lhe, seguramente, atributos e experiências próprias da condução
política de temas de superior relevância, habilitando-o a bem interpretar cenários de forte
sensibilidade, como os que, doravante, e em distintas roupagens, poderão vir a ser aqui
deparados. Estamos pois alegrados e enriquecidos por acolhê-lo, Ministro Joseli.
Ademais de seus feitos no campo profissional no meio aeronáutico, cumpre-me realçar o seu
humanismo, a sua facilidade de relacionar-se com pessoas e de identificar-se com a
emotividade que cada qual a si agrega.
Tal simplicidade de trato há de lhe facultar fazer contraponto às tecnicidades que pautam os
processos judiciais, levando-o a decidir e a emitir votos amadurecidos na justa compreensão
das circunstâncias.
Ministro Joseli, este ato de sua posse como Ministro do STM traz um simbolismo todo próprio,
que encima as vitórias que Vossa Excelência vem amealhando desde que se projetou de
Fortaleza, sua cidade natal no Ceará, por no horizonte divisar cumes que efetivamente
mereciam ser conquistados.
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Ingressar na Força Aérea Brasileira foi meio e alavanca para isso, para a sua impulsão, a
demandar cenários, desafios e qualificações até então impensados, mas logo naturalmente
assimilados ao seu vivenciar.
Na sua trajetória na FAB, Vossa Excelência foi visto exercitando profissionalismo em recantos
e domínios os mais diferenciados, ora aprendendo, ora ensinando, ora planejando, ora
executando..., sempre decidindo, sempre liderando.
Em suas mais de cinco mil horas de voo, sentiu-se verdadeiramente útil ao projetar forças em
esteio à defesa da Pátria, mas se percebeu igualmente útil ao fomentar esperança quando
atuando humanitariamente em meio a povoações remotas e desassistidas, a elas levando,
por suas asas, a própria presença do Estado brasileiro.
Exemplos bem nítidos de relevo em sua carreira foram as designações para comandar o
Quarto Esquadrão de Transporte Aéreo, em São Paulo, e a Base Aérea de Salvador; para
representar o país como Adido de Defesa e Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na
Argentina; e para atuar como Secretário de Coordenação e Assessoramento Militar do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Vemos, Ministro Joseli, que a vida bem lhe preparou para estar aqui, no agora deste tribunal,
onde poderá absorver novos conhecimentos especializados e interpretar facetas próprias do
comportamento humano, sopesando-os em associações mentais, em pensamentos racionais,
que redundem em convicções sólidas, indutoras da capacidade de bem julgar e de bem
decidir.
Ministro Joseli, a sua experiência, a sua cultura, a sua consciência e todo o lastro de seus
anteriores sucessos corroboram a feliz expectativa de que venha a ter neste tribunal um
período de trabalho intenso e produtivo. Parabéns por conceber um sonho e por haver sido
capaz de construí-lo e de plenificá-lo de realidade.
As nossas felicitações voltam-se também para a sua família, valiosa fonte de sustentação na
vida, desejando que se acumulem bem-aventuranças para sua esposa Maria Cleonice, para
seus filhos Alexsandra, Caroline, Raquel e Marcelo, e para a sua linda e vasta legião de
netos.
Parabéns também para a Turma “Taca Fogo”, Turma de 1969 da EPCAR, por ter em seu
estofo tão insigne representante.
Ministro Joseli, um bom voo e que Deus ilumine os seus novos caminhos.
Seja muito bem-vindo!”
Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, que assim se manifestou:
“Excelentíssimo Senhor Presidente, Ministro William de Oliveira Barros;
Excelentíssimo Senhor Ministro, Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, General-de-Exército José Elito Carvalho Siqueira;
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da Justiça Militar, Doutor Marcelo Weitzel Rabello
de Souza;
Excelentíssimo Senhor Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz
Rossato;
Inicialmente, cumpre-me efetuar agradecimentos àqueles que, em especial, contribuíram para
a efetivação deste momento singular de minha carreira.
Ao Excelentíssimo Senhor ex-Comandante da Aeronáutica, Ten-Brig-do-Ar Juniti Saito,
agradeço a indicação do meu nome, referendada pelo Ministro da Defesa, Jaques Wagner e
confirmada pela Presidenta Dilma Rousseff, para exercício deste dignificante cargo, meu
muito obrigado.
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Aos Senhores Senadores José Pimentel, Relator da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, Senador José Maranhão, Presidente daquela Comissão, e aos
Senhoras e Senhores Senadores, que aprovaram a minha indicação, meu mais profundo
agradecimento.
Aos Excelentíssimos Senhora Ministra e Senhores Ministros deste Tribunal, demais
servidores, que me receberam nesta Casa com tamanha fidalguia e distinção, os meus
agradecimentos.
Ao Excelentíssimo Senhor Ministro Cleonilson Nicácio Silva, emocionado e sensibilizado,
muito agradeço as palavras proferidas por Vossa Excelência por ocasião de minha posse
como Ministro desta Casa.
Em especial, dirijo-me à minha família, aos meus pais Antônio Camelo e Joselita e sogros
José Meneses e Terezinha, que partiram para eternidade, aqui representados por meus
irmãos e cunhados, a minha tia e segunda mãe, Maria do Espírito Santo e um destaque muito
especial à minha querida esposa Cleonice, aos meus queridos filhos, genros e netos. Sei que
as palavras jamais conseguirão exprimir o que vocês representam em minha vida, mas,
mesmo assim, quero deixar registrado neste tão solene momento que, sem o apoio que
recebi de cada um de vocês e, à sua maneira, eu jamais teria conseguido galgar os degraus
que me permitiriam, neste instante, dizer obrigado pelo muito que me ensinaram, pelo muito
que me incentivaram e pela paciência que tiveram comigo nos difíceis momentos de nossa
jornada e quando a missão concorria com o meu desejo de estar com vocês. Muito obrigado.
Neste momento solene, diante de tantas Autoridades do meu país, sinto o despertar de um
novo dia, como se o tempo pudesse voltar para, mais uma vez, eu poder repetir os mesmos
compromissos que fiz ainda muito jovem ao enfrentar os primeiros desafios da vida
castrense.
Hoje, como Ministro do Superior Tribunal Militar, e consciente das responsabilidades e
desafios inerentes a tão relevante cargo de minha carreira, sei que precisarei da mesma
coragem do jovem Aspirante da Força Aérea, da mesma honradez e de todo o aprendizado
de mais de quatro décadas de serviços para poder bem desempenhar as tarefas que me são
agora confiadas.
Desta feita, em novos aprendizados, em novos desafios, em nova dimensão de minha vida,
mas com o mesmo desejo de superá-los, com a mesma vontade de aprender para melhor
realizar, com a mesma alegria de exercer o trabalho com dignidade e com a compreensão do
valor que me impõe a atividade que ora estou prestes a iniciar, estou dizendo, bem à moda
militar, que estou pronto para o serviço.
Sim, estou pronto para o serviço, como o fiz, ao longo dos anos vividos nas atividades
inerentes à vida militar, mas quero ir um pouco mais além e dizer que estou pronto a ouvir,
pronto a aprender, pronto a buscar o ensinamento essencial e fundamental, de todos que se
debruçaram sobre as difíceis questões da arte de julgar, fossem eles sábios, filósofos ou
estudiosos, todos sabiam ser a justiça e a real compreensão do justo o caminho mais seguro
para o desenvolvimento e a pacificação da sociedade humana.
Sócrates, mesmo sem nada ter escrito, nos deixou valioso legado através de seus discípulos:
"Só sei que nada sei", dizia ele, em constante indagação sobre a vida da sociedade onde
vivia. Nascido por volta de 470 a.C., preocupou-se sobre o conceito de Justiça. Diz-se dele
que, ao ser perguntado por que aceitava seu julgamento e sua condenação à morte, se eram
tão injustos ambos, respondeu apenas: "é melhor suportar uma injustiça do que cometê-la".
Espero ter do pensador e filósofo grego a inspiração para, iniciando minha vida forense,
poder compreender melhor as atividades a serem desenvolvidas por mim, coordenando uma
equipe em busca da mais justa aplicação das normas vigentes em nosso país e tendo a firme
convicção de que será tarefa das mais relevantes exercida em toda minha vida profissional,
pois, como destaca Platão em sua Obra A República, dentre as quatro virtudes necessárias
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ao homem que tem por tarefa governar ou julgar seu povo, a Justiça se faz presente como a
mais relevante, mesmo diante da coragem, da temperança e da sabedoria.
Serei aprendiz sim, mas tendo o firme propósito de caminhar como o fiz em minha carreira
militar, aprendendo para exercer melhor as minhas funções. Aceitando os novos desafios
como oportunidades de exercitar tudo que aprendi em minha carreira e na certeza de que
cada processo que me for designado será tratado como uma nova missão a ser cumprida,
merecendo de mim toda dedicação e empenho para que, no meu julgamento, a justiça possa
despontar como a grande vitoriosa de todo o processo.
Que as cinco palavras gravadas em lugar de honra na Academia da Força Aérea para que
todo Cadete pudesse vê-las todos os dias e que serviram de marco por toda minha carreira
militar: Coragem, Lealdade, Honra, Dever e Pátria, possam receber agora uma sexta
palavra: Justiça, dando-me assim a oportunidade de somar aos valores adquiridos na
Caserna mais um conceito de vida para a sustentabilidade de minhas ações no Superior
Tribunal Militar.
Sinto o aproximar de muito trabalho, de dedicação, de vigílias e, mais uma vez, a
compreensão de minha família me apoiando para o bom cumprimento do dever e para que eu
possa ser capaz de combater o bom combate. Estou pronto a me somar a um grupo de
destacados homens e mulheres que fizeram e fazem de nossa Instituição um marco
memorável na história da Justiça em nosso país.
Como estar diante dos Senhores e Senhoras, família, amigos e não sentir o que foi o
alvorecer de minha longa caminhada até aqui?
Ainda sinto o frio de fevereiro de 1969, era manhã. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar
me aguardava juntamente com mais 358 novos alunos, alguns presentes nesta solenidade,
para, nos dando as boas vindas, dizer-nos que teríamos uma longa e inesquecível jornada
pela frente e que, possivelmente, por mais que nos esforçássemos, não iríamos conseguir
imaginar o que ela seria e o que iria nos proporcionar, nem tão pouco o que aprenderíamos,
pois ali começava a jornada de uma vida.
E assim foi, e assim continua sendo. Muitos foram os aprendizados, muitas as tarefas, muitas
as missões, muitos foram os momentos em que parecia impossível continuar, mas os
degraus foram sendo galgados um a um, tendo o privilégio de concluir essa jornada na
Presidência da República, onde pude aprender muito acerca do processo político de nossa
Nação. Estive com três Presidentes no exercício de seus mandatos e sentindo, as vezes, de
muito perto, as dificuldades na tomada de decisões ao assessorar o mais alto cargo de nossa
República.
E, assim, eis-me aqui, pronto para o serviço, pronto para mais uma missão como Ministro do
Superior Tribunal Militar e na plena convicção de que, como Sócrates, o filósofo grego, só sei
que nada sei.
E, finalmente, tendo tomado assento, saúdo a todos que com suas presenças me honraram e
dizer-lhes, mais uma vez, muito obrigado.”
Por fim, o Presidente agradeceu a todos os que prestigiaram, com suas presenças, a
cerimônia e deu por encerrada a Sessão às 17h05.

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária do Tribunal Pleno
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