
 

Perguntas enviadas ao STF em 26/5/2020 via Lei de 

Acesso a Informações: 
Respostas do STF, prestadas em diferentes datas, de modo parcial: 

1. na história do STF, quais foram as nomeações e/ou 

designações de militares de quaisquer das três armas das 

Forças Armadas para o exercício de cargos ou 

desempenho de funções na Suprema Corte?  

2. caso tenham havido tais nomeações e/ou designações, 

solicito informar:  

[2.1] nome e patente do militar; 

[2.2] cargo;  

[2.3] nível do cargo; 

[2.4] lotação/local de trabalho. 

Informação prestada em 22/6/2020 pela Secretaria de Gestão de Pessoas: 

“Em resposta ao Relato nº 544918, e considerando os limites previstos no art. 12 da Resolução 

STF nº 528/2014, que regulamenta a aplicação, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da lei 

de acesso à informação (Lei nº 12.527/ 2011), informamos que, em pesquisa realizada desde 

01.01.2005 foi localizado em nossos registros funcionais o seguinte caso de designação de 

militar das Forças Armadas para o exercício de função comissionada nesta Suprema Corte, 

cedido pelo Ministério da Defesa: Marcelo Ribeiro Pires, Terceiro Sargento do Exército, no 

período de 04/10/2007 a 26/08/2014, para o exercício da função comissionada de Assistente II, 

nível FC-2 no Gabinete do Ministro Menezes Direito (de 04/10/2007 a 22/10/2009) e no 

Gabinete do Ministro Dias Toffoli (de 23/10/2009 a 26/08/2014”. 

3. considerando a missão da Suprema Corte, quais os 

critérios e motivos para a nomeação do general Fernando 

Azevedo e Silva para exercer o cargo de Assessor 

Especial no Gabinete da Presidência? 

4. quais habilidades e competências justificam a atuação 

de um general em um órgão relevante do Poder 

Judiciário? 

6. depois da exoneração do general Fernando Azevedo e 

Silva, o general Ajax Porto Pinheiro foi nomeado para o 

mesmo cargo em comissão de nível CJ-3. Tal cargo está 

reservado no STF para o comissionamento de militares? 

Informação prestada em 3/6/2020: 

“Em relação aos itens 3, 4 e 6, esclarecemos que a designação para cargos em comissão no STF 

segue o disposto na legislação, em especial na lei 8112, lei 11416 e Regulamento da Secretaria”. 

Observação sobre as Leis citadas: 

1. Lei 8112: “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais”, e  

2. Lei 11.416: “Dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União; 

revoga as Leis nºs 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 

10.417, de 5 de abril de 2002, e 10.944, de 16 de setembro de 2004; e dá outras 

providências”. 

5. quais foram as atribuições do general Fernando 

Azevedo e Silva? Quais as funções e atividades ele 

exerceu como Assessor Especial? 

7. quais as atribuições do general Ajax Porto Pinheiro? 

Quais as funções e atividades ele exerce como Assessor 

Especial?”. 

 

Informação prestada em 10/7/2020 pelo Gabinete da Presidência: 

“Em atenção às solicitações contidas nos itens n.s 5 e 7, este Gabinete da Presidência informa-

lhe que o cargo em comissão - que foi ocupado pelo General Fernando Azevedo e Silva e, 

atualmente, encontra-se ocupado pelo General Ajax Porto Pinheiro - é de Assessor Especial do 

Gabinete da Presidência, cujas atribuições se referem ao assessoramento direto e imediato ao 

Presidente do Supremo Tribunal Federal no relacionamento com outros Poderes e demais 

agentes externos, conforme Regulamento da Secretaria/STF. 

Ressalte-se, portanto, que as referidas atribuições do cargo foram/são desempenhadas pelos 

referidos militares, já na reserva, na qualidade de civis”. 

 


