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Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário   e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal

O presidente do STM não poupa esforços para manter 
militares em situação irregular no Tribunal. Sob o comando 
do ministro General do Exército Cerqueira Filho, no dia 10 
deste mês o STM fez uma maquiagem de emergência e 
tardia na legislação vigente para legitimar desvio de função 
dentro do tribunal.

 Segundo Ofício 625/2013, enviado ao presidente do 
CNJ ministro Joaquim Barbosa, o STM possui, atualmente, 
dois policiais militares e dois bombeiros militares lotados na 
Secretaria de Segurança Institucional (SESEG). No entanto, 
o Sindjus apurou e verifi cou que tais policiais, que são três 
e não dois, e bombeiros estão ainda (como sempre esti-
veram) lotados em gabinetes de ministros, como auxiliares 
e, três deles, recebendo função comissionada que deveriam 
ser ocupadas por servidores do quadro.

STM NÃO INFORMA MILITARES

EM GABINETES PARA CNJ

Tal ofício é resposta à solicitação do CNJ do dia 8 
de novembro de 2013. Como nesta data o STM estava 
descumprindo a Resolução 148/12, do Conselho Na-
cional de Justiça, que trata da prestação de serviços 
permanentes de segurança por policiais e bombeiros 
militares no âmbito do Poder Judiciário, a administ-
ração tratou de burlar tal decisão por meio de um ato 
administrativo, do dia 27 de novembro, que determina a 
transferência dessas pessoas para a SESEG.

O ato que nomeia ou transfere os policiais e bom-
beiros para a SESEG não tem valor legal algum, pois 
é totalmente informal e fere todos os princípios ad-
ministrativos. O ato não foi publicado porque se fosse 

teria que derrubar os anteriores, que nomearam tais 
pessoas. Por isso, tudo foi feito informalmente, pratica-
mente, só "dizer por dizer". 

 Na verdade, tal ato é apenas um mascaramento para 
a situação que continua ilegítima no STM, pois os policiais 
e bombeiros em questão continuam lotados em gabine-
tes conforme demonstra a intranet do STM. O presidente 
do STM burlou o parágrafo único da Resolução nº 148, 
de 16 de abril de 2012, do CNJ, que diz que "Em qual-
quer hipótese, a atuação dos policiais e bombeiros 
militares nos tribunais referidos no caput é restrita à 
segurança institucional e à segurança dos magistrados 
ameaçados".

Informações maquiadas  



 

O Sindjus cobra do general Cerqueira uma conduta digna de presidente de um tribunal como o STM, que 
não é, sem dúvida, a de dizer uma coisa e praticar outra. A corregedoria do CNJ, que já recebeu denúncia do 
Sindjus quanto à postura, no mínimo, equivocada da atual administração do Superior Tribunal Militar, não 
pode fechar os olhos a tudo isso.
 Antes de ser investigado pela Corregedoria Nacional, esperamos que o presidente do STM adote uma 
postura condizente com o cargo que ocupa e promova a correção de todas as irregularidades atuais e, mais 
que isso, que atenda o interesse público promovendo a valorização do Tribunal, que passa por valorizar os 
servidores do quadro próprio.

Depois de tanto tempo, por que só agora, com a consulta feita pelo CNJ, o STM decidiu baixar um 
ato “para inglês ver” para remanejar essas pessoas? Será que a presidência não tinha conhecimento da 
Resolução 148, de abril de 2012? No mínimo, é curiosa essa pré-disposição do STM em querer resolver 
tudo sem resolver absolutamente nada.

 Dá ainda mais gravidade ao problema o fato de esses militares estarem há um longo tempo no 
Tribunal. Um dos bombeiros está nessa situação funcional há trinta anos, um dos policiais militares há 
mais de 20 anos. Os outros já se aproximam de uma década e não fi cam longe.

SITUAÇÃO ANTIGA

O STM TEM DE MUDAR


