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RESOLUÇÃO Nº 790/2015 

(Alterada pela Resolução do Órgão Especial nº 808/2015) 
(Revogada pela Resolução do Órgão Especial nº 854/2017) 

 
Institui o Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais e dispõe sobre sua 
organização e funcionamento, e altera as 
Resoluções do Órgão Especial nº 519, de 8 de 
janeiro de 2007, nº 522, de 8 de janeiro de 2007, nº 
533, de 16 de março de 2007, e nº 646, de 4 de 
agosto de 2010. 
 
 

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 34 do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno nº 3, de 
26 de julho de 2012, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de instituir, no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais - TJMG, o Gabinete Militar, destinado a assessorar a 
Presidência do Tribunal, em matérias relativas à segurança dos magistrados, dos 
servidores e do patrimônio do TJMG; 
 
CONSIDERANDO a Resolução do Órgão Especial nº 646, 4 de agosto de 2010, que 
regulamenta a organização e o funcionamento do Centro de Segurança Institucional 
- Cesi, criado pelo art. 16 da Lei Complementar nº 85, de 28 de dezembro de 2005; 
 
CONSIDERANDO que algumas das atribuições específicas que serão exercidas 
pelo Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - GMTJ 
estão inseridas na Resolução do Órgão Especial nº 646, de 2010, que regulamenta 
o funcionamento do Cesi; 
 
 
CONSIDERANDO, em decorrência, a necessidade de se reestruturar o Cesi; 
 
CONSIDERANDO, mais, a necessidade de se regulamentar a organização e o 
funcionamento do Gabinete Militar; 
 
CONSIDERANDO o que constou no Processo nº 1.0000.15.025556-0/000 da 
Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, bem assim o que ficou decidido 
pelo Órgão Especial na sessão realizada no dia 8 de abril de 2015, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica instituído o Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas - 
GMTJ, que tem sua organização e funcionamento disciplinados nos termos desta 
Resolução. 
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Art. 2º O GMTJ será vinculado diretamente à Presidência do Tribunal de Justiça e 
tem como objetivo assessorar a Presidência na análise, elaboração e execução de: 
 
I - ações estratégicas de segurança das informações e de segurança eletrônica e de 
telecomunicações; 
 
II - ações de proteção de magistrados e servidores e do patrimônio do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG. 
 
Parágrafo único. Nas ações a serem implementadas e desenvolvidas no âmbito da 
Justiça de Primeiro Grau observar-se-á, no que for aplicável, a competência do 
Corregedor-Geral de Justiça. 
 
Art. 3º O GMTJ contará com estrutura própria e será integrado por: 
 
I - um Oficial Superior, do último posto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
que será o chefe do gabinete e atuará como Assessor Militar junto ao Gabinete do 
Presidente do Tribunal; 
 
II - servidores militares estaduais cedidos pelo Poder Executivo, mediante convênio. 
 
Art. 4º São atribuições do GMTJ: 
 
I - coordenar as relações da Presidência do Tribunal com as autoridades militares; 
 
II - prestar assessoramento direto ao Presidente do Tribunal em assunto policial 
militar; 
 
III - encarregar-se dos serviços de ajudância de ordens para atendimento ao 
Presidente do Tribunal e, por sua determinação, a autoridades em visita ao Tribunal 
de Justiça; 
 
IV - articular-se com os órgãos competentes para a execução dos serviços de 
transporte aéreo e terrestre afetos à Presidência do Tribunal; 
 
V - assessorar o Centro de Relações Públicas e Cerimonial do Tribunal de Justiça, 
no planejamento, na coordenação e na realização dos eventos oficiais; 
 
VI - providenciar o registro e o acompanhamento das ocorrências policiais 
deflagradas em local sujeito à Administração do Tribunal de Justiça; 
 
VII - assessorar na coordenação e fiscalização dos serviços de segurança das 
instalações físicas e demais bens integrantes do patrimônio do Tribunal de Justiça, 
inclusive no que disser respeito à atuação de serviços terceirizados; 
 
VIII - manter o Presidente do Tribunal e o Corregedor-Geral de Justiça informados 
sobre assuntos relevantes de defesa social, que possam repercutir perante a opinião 
pública; 
 



IX - planejar e coordenar as atividades de segurança nos eventos e solenidades 
institucionais; 
 
X - elaborar e gerenciar o plano de segurança do Tribunal de Justiça; 
 
XI - promover a segurança pessoal do Presidente nas dependências do Tribunal de 
Justiça ou fora delas; 
 
XII - tomar assento junto ao Centro de Segurança Institucional - Cesi - coordenando 
as ações de proteção e segurança a magistrados e servidores em situação de 
hostilidade ou ameaça; 
 
XIII - adotar medidas preventivas de segurança pessoal de magistrados e 
servidores, de informações e do patrimônio do Tribunal de Justiça; 
 
XIV - disponibilizar contingente para atuar em regime de plantão de 24 horas para o 
atendimento às demandas de segurança pessoal e patrimonial relacionadas ao 
Tribunal de Justiça; 
 
XV - adotar as medidas necessárias à segurança do pessoal e das instalações do 
Tribunal de Justiça, em termos de prevenção e combate a incêndio e sinistros; 
 
XVI - estabelecer critérios e parâmetros de atuação dos servidores militares 
vinculados ao Gabinete Militar; 
 
XVII - prestar assessoramento ao Presidente do Tribunal e ao Centro de Segurança 
Institucional - Cesi, em assuntos militares e de segurança; 
 
XVIII - zelar pelo cumprimento dos regulamentos disciplinares, no tocante ao efetivo 
militar à disposição do Tribunal de Justiça; 
 
XIX - acompanhar a elaboração da agenda do Presidente do Tribunal; 
 
XX - exercer atividades de planejamento, implementação, coordenação e controle 
em termos de proteção de pessoal, patrimonial e de tecnologia da informação do 
Tribunal; 
 
XXI - planejar a estratégia de atendimento às demandas de transporte de pessoas e 
de bens do Tribunal, na Capital e, quando necessário, no interior do Estado; 
 
XXII - assegurar o atendimento às demandas de transporte de magistrados e 
servidores, com qualidade, eficiência e presteza; 
 
XXIII - manter atualizados os registros da utilização de serviços de transporte e seus 
custos; 
 
XXIV - subsidiar a preparação de orçamentos relativos ao serviço de transporte e à 
manutenção de veículos; 
 



XXV - assegurar que os veículos próprios do Tribunal ou a seu serviço estejam em 
condições de uso, mediante limpeza e manutenção preventiva e corretiva; 
 
XXVI - proceder ao controle das situações especiais de utilização de transporte, para 
subsidiar o processamento de pagamentos ou a análise de faturas relativas aos 
serviços; 
 
XXVII - preparar relatórios gerenciais para subsidiar decisões do Tribunal, em 
assuntos envolvendo os serviços de transporte; 
 
XXVIII - encaminhar tempestivamente à unidade organizacional competente no 
Tribunal de Justiça a solicitação para contratação de seguro de veículo do Tribunal, 
se necessário; 
 
XXIX - providenciar o cumprimento dos contratos de seguros dos veículos próprios; 
 
XXX - organizar e manter sistemática de avaliação dos serviços prestados por 
motoristas contratados, com vistas a garantir a sua efetividade; 
 
XXXI - identificar situações emergenciais a serem supridas e controlar ocorrências 
de falha na continuidade de serviços prestados por motoristas; 
 
XXXII - manter atualizada e regularizada a documentação dos veículos da frota do 
Tribunal; 
 
XXXIII - acionar, em caso de acidentes com veículos próprios do Tribunal ou a seu 
serviço, a seguradora, para as providências cabíveis; 
 
XXXIV - exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação. 
 
Art. 5º Para a organização e o funcionamento do GMTJ, o TJMG poderá celebrar 
convênios com as instituições de defesa social e outras, visando à cessão de 
servidores militares, ao assessoramento e ao apoio operacional às atividades que 
lhe forem correlatas, observadas as normas constantes desta Resolução. 
 
Art. 6º O GMTJ: 
 
I - funcionará e se organizará sem prejuízo do disposto no art. 5º da Resolução do 
Órgão Especial nº 646, de 4 de agosto de 2010; 
 
II - quando necessário, atuará de forma integrada com os órgãos do sistema de 
defesa social, visando à consecução dos objetivos afetos à segurança institucional. 
 
Art. 7º O art. 4º da Resolução do Órgão Especial nº 646, de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 4º Para a organização e o funcionamento do Cesi, o Tribunal de Justiça poderá 
celebrar convênios com as instituições de defesa social e outras, visando à cessão 
de servidores civis, ao assessoramento e ao apoio operacional às atividades que lhe 
forem correlatas, observadas as normas constantes desta Resolução e da 
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Resolução do Órgão Especial nº 790, de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento do Gabinete Militar.”. 
 
Art. 8º O art. 7º da Resolução do Órgão Especial nº 646, de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 7º Compete ao Cesi: 
 
I - assessorar o Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor-Geral de Justiça 
no que diz respeito às diretrizes e medidas a serem implantadas na área de 
segurança institucional; 
 
II - manifestar-se sobre questões ligadas à segurança de magistrados, de 
servidores, do patrimônio e das informações afetos ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, de ofício ou quando solicitado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça ou pelo Corregedor-Geral de Justiça; 
 
III - solicitar às autoridades policiais, civis e militares, no âmbito de suas atribuições, 
as providências que se fizerem necessárias para assegurar a incolumidade física de 
magistrados e servidores hostilizados no exercício de suas funções, assim como do 
patrimônio e das informações afetos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais; 
 
IV - estabelecer critérios e parâmetros de atuação do pessoal a ele vinculado; 
 
V - planejar, organizar, dirigir e controlar as ações de segurança, no que disser 
respeito à sua missão institucional, definida no art. 2º desta Resolução; 
 
VI - apresentar à Presidência do Tribunal de Justiça relatório semestral de suas 
atividades.”. 
 
Art. 9º Fica acrescentado o art. 7º-A à Resolução do Órgão Especial nº 646, de 
2010, com a redação que se segue: 
 
“Art. 7º-A O Cesi poderá contar com a Assessoria de Polícia Civil, integrada por 
policiais civis e observado o disposto no art. 4º desta Resolução, a qual competirá: 
 
I - prestar assessoria ao Cesi, ao Presidente do Tribunal e ao Corregedor-Geral de 
Justiça nas investigações policiais de interesse do Tribunal de Justiça; 
 
II - servir de elo entre o Tribunal de Justiça e a Polícia Civil; 
 
III - acompanhar, por solicitação do Presidente do Tribunal, do Presidente da 
Comissão de Segurança ou do Corregedor-Geral de Justiça, os procedimentos 
investigatórios que: 
 
a) envolvam magistrados e servidores, na condição de vítimas ou de investigados; 
 
b) no caso de infrações penais praticadas nas dependências do Tribunal de Justiça 
ou em desfavor do patrimônio afeto ao Tribunal; 
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IV - acompanhar, se houver requisição do Presidente do Tribunal ou do Presidente 
da Comissão de Segurança, Magistrados em missões oficiais ou protocolares, junto 
a unidades da Polícia Civil Estadual.''. 
 
Art. 10. Fica acrescentado o inciso XI ao art. 2º da Resolução do Órgão Especial nº 
519, de 8 de janeiro de 2007, com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º [...] 
 
XI - Gabinete Militar do Tribunal de Justiça.”. 
 
Art. 11. Ficam excluídos do Anexo III da Resolução do Órgão Especial nº 533, de 16 
de março de 2007: 
 
I - 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TJ-CAI-01, código CA-L18, de 
recrutamento limitado; e (Inciso revogado pela Resolução nº 808/2015) 
 
II - 2 (dois) cargos de Assistente Técnico de Transporte, códigos TT-A1 e TT-A2, de 
recrutamento amplo. 
 
Parágrafo único. Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo ficam lotados no 
GMTJ. 
 
Art. 12. Passa a vigorar com os acréscimos constantes do Anexo desta Resolução o 
item 1 do Anexo I da Resolução do Órgão Especial nº 533, de 2007. 
 
Art. 13. Ficam revogados: 
 
I - a subseção XVII, integrada pelos arts. 40 e 41 da Resolução do Órgão Especial nº 
522, de 8 de janeiro de 2007; 
 
II - o subitem 1.4.3 do Anexo III da Resolução do Órgão Especial nº 533, de 16 de 
março de 2007; e 
 
III - § 4º do art. 3º da Resolução do Órgão Especial nº 646, de 4 de agosto de 2010. 
 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Belo Horizonte, 23 de abril de 2015. 
 
 
 

Desembargador PEDRO CARLOS BITENCOURT MARCONDES 
Presidente 
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(*) Republicado por incorreção no Anexo  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


