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Exmo. Sr. Presidente da República Federativa do Brasil JAIR 
MESSIAS BOLSONONARO. 
 
 
 
Temário: indicação ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal pela vaga 
decorrente da vindoura aposentação do Ministro Celso de Mello. 
 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INDICAÇÃO 
AO STF. MERITOCRACIA.  JUIZ DE 1º GRAU. 
INDICAÇÃO AUTÊNTICA AO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. 
 
Eleito por 58 milhões de votos, oxigenar o Supremo 
Tribunal Federal por composição de Juízes 
concursados constitui atender ao desejo de 
significativa parcela da população que busca formar 
a cúpula do Poder Judiciário dissociado de critérios 
políticos ou de compadrio para julgamento das causas 
de interesse da nação. Vox Populi, vox Dei. 
Convocação pública pelo Presidente. Transparência. 
Liberdade pessoal de escolha dentre o rol de 
interessados para um Brasil acima de tudo e Deus 
acima de todos. 

 
 
 
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS, brasileiro, Juiz desde 1999, portador de 
Identidade e CPF constantes de documentação anexa, em união estável, com 
domicílio à Justiça Federal da Subseção Judiciária de Formosa-GO, endereço sito à 
Rua Itiquira com Rua Lindolfo Gonçalvez, n°1000, Setor Nordeste, Formosa-GO, 
CEP 73807-145, considerando os termos do art. 84, inc. XIV c/c art. 37, cabeça, inc. 
I da CF/1988, bem assim aos termos do preâmbulo da Constituição da República, 
dada a magnitude do ato Presidencial, vem requerer abertura de convite público (ou 
qualquer outro instrumento formal a ser definido  por V.Exa.) de interessados à 
vindoura vaga ao Cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal bem como, desde 
já, colocar-se como candidato à próxima vaga aberta, conforme as razões que abaixo 
formalizo: 
 

I – DOS FATORES POLÍTICOS 
 

I.1 – Uma obra, Presidente, dura muito. Vide a hidrelétrica Itaipu, com seus 36 anos 
de serviços ao povo brasileiro, inaugurada que foi em 1984. Pois 5 anos depois lá 
estava, no Supremo Tribunal Federal, o atual Ministro Celso de Mello, a começar o 
exercício de dizer o que é justo ou injusto ao país, naquilo que, elegantemente, se 
entabula como juris dicere, desde os tempos romanos, ou jurisdição, em português 
moderno, em que se diz “aplicar o direito” ou “dizer o direito”. 



 
 I.2 – Se há um marco político moderno no Brasil, este pode ser pontuado como a 
eleição de V.Exa. ao cargo de Presidente da República, fruto da esfera planetária, de 
um movimento ocorrente nas eleições dos Estados Unidos da América, cuja opção 
foi pela valorização de aspectos ditos conservacionistas, entre os quais, a família, a 
nação, a religiosidade, a honestidade, e assim por diante, especialmente pela pós 
cleptocracia instaurada, mediante estelionato eleitoral, que aqui vigorou em tempos 
passados, genericamente colocando pois aqui não é caso de aprofundamento do tema. 
  
I.3 – Recentemente V.Exa. sofreu um “bulling” institucional pela tentativa de 
cerceamento de competência plena na indicação do Procurador-Geral da República, 
em que uma associação desejava ver candidato seu escolhido para nobre função a 
partir de lista imposta. Movimento antidemocrático e anticonstitucional, frases em 
voga no momento e que aqui não é o caso, senão valorizar a postura de estadista e 
republicano que V.Exa. tem logrado demonstrar ao longo deste mandato presidencial, 
fato esse até objeto de artigo de minha autoria publicado pelo Jornal Estado de São 
Paulo em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/entidade-de-juizes-
federais-diz-que-bolsonaro-foi-republicano-na-escolha-do-pgr/. 
 
I.4 -  Em política, às vezes afirmar o óbvio e ululante é apenas óbvio e ululante, pois 
o presente requerimento em NENHUM momento tem como objetivo pautar a escolha 
de V.Exa. em termos de indicação ao cargo de Ministro do STF, pois é claro e 
evidente que a opção é fruto de determinação estabelecida no próprio texto da 
Constituição da República, a que V.Exa. tem cumprido como nenhum outro 
Presidente da República o fez. 
 
I.5 – Muito ao contrário, não só para colocar a história de 20 anos de judicatura 
própria e outros tantos de serviço público a que jurei cumprir com honestidade e 
probidade, e defender a pátria com a própria vida, assim como V.Exa. fez na escola 
comum cursada (ExPbCex/Aman), é que submeto não só meu histórico acadêmico, 
ab initio, como coloco à V.Exa. uma perspectiva meritocrática na formação daquilo 
que se construiu em termos de teorias de estado voltadas para o “checks and balances 
system” (teoria dos freios e contrapesos estatais) e, atualmente, compreendido dentro 
do fenômeno das mídias sociais que elegeram V.Exa. e traduziram aquilo que em 
Roma se estabeleceu como vox Populi, vox dei. 
 
I.6- Em português fácil, vox Populi, vox dei nada mais significativa que a voz do povo 
é voz de Deus, em que V.Exa. tem conseguido em muito se comunicar. 
 
I.7-  Em campanha eleitoral V.Exa. prometeu galgar ao Supremo Tribunal Federal 
verdadeiros Juízes. Não políticos. Não apadrinhados. Não advogados. Não qualquer 
outra coisa que não se preste a ser Juiz. 
 
I.8. – Nos dias de hoje, graças à imprensa livre, a sociedade está percebendo qual é a 
importância de um Ministro no Supremo Tribunal Federal. Qual estrago, qual 
benefício, qual interpretação da Constituição se tem. Está aí. É apenas fato. Cada 
cidadão que faça seu Juízo de valor. 
 



I.9 – Com efeito, o indicado de V.Exa. para vindoura vaga decorrente da aposentação 
do Min. Celso de Mello irá representar muito, pelo comparativo acima da Usina de 
ITAIPU, pois será a nova inflexão para o desenvolvimento nacional, pois um 
Ministro do STF estabelece um marco social de onde estamos, como estamos e para 
onde vamos. ESAON PRESIDENTE! É o lema do bom combatente.  
 
I.10 -   Portanto, é de se reconhecer que do ponto de vista político constitucional é 
de atribuição plena de V.Exa. a indicação PESSOAL e DISCRINICIONÁRIA 
ao Senado da  República do nome do próximo Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
a quem caberá decidir se a formação curricular estará condizente com as atribuições 
do cargo, sendo certo que, ao cumprir com promessa de campanha e indicar Juiz, os 
predicados já estarão presentes, afinal, se não pode ser Ministro do STF, igualmente 
não poderia ser Juiz, seja de qual instância for. 
  
I.11- Dessa forma, há uma perspectiva, AGORA, de se estabelecer um novo 
paradigma de formação das cadeiras do STF, eis que de legitimidade indireta, não 
submetidas a voto, devendo ser previamente e com certa previsão discutido pela 
sociedade, cuja sensibilidade social caberá V.Exa. exercer dentre aqueles que tiveram 
a honra de colocar seus currículos ao crivo público dado que irão interferir desde o 
benefício assistencial ao mais pobre brasileiro até nas cifras do investidor estrangeiro 
que deseja segurança jurídica. 
 

II – CONVOCAÇÃO PÚBLICA –  
CURRÍCULO PARA DEBATE 

 
II.1 – Presidente Bolsonaro, nunca houve uma convocação pública de candidatos ao 
cargo de Ministro do STF. Não é intenção aqui revolver o passado de como se deram 
as atuais indicações. Já são atos jurídicos intocáveis. O debate é o futuro.  
 
II.2 – V.Exa. pode inaugurar um processo público de nomes, entrar para a história 
também por democratizar o processo de indicação ao STF, legitimando a própria 
Corte. Legitimando a independência dos Poderes. Legitimando não só a figura do 
Ministro do STF, como também a figura do Juiz de 1ª instância, pois historicamente 
os Tribunais Superiores são compostos por advogados e não juízes. 
 
II.3 – Veja que neste pedido em nenhum ponto há interferência ou submissão de 
controle à escolha efetuada, afinal, os parâmetros serão os fixados por V.Exa., na 
forma da Constituição, mas pelas opções que bem assim definir.  
 
II.4 – A Constituição da República estabelece, sem definir os conceitos de notável 
saber jurídicos e reputação ilibada, em seu art. 101 o seguinte: 

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, 
escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de 
sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação 
ilibada. 



Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 
pela maioria absoluta do Senado Federal. 

 
O que é notável saber jurídico? O que é reputação ilibada? 
 
II.5- Discricionariamente, V.Exa. estatuiu um parâmetro de notabilidade 
meritocrática no âmbito da Administração Pública Federal, a propósito do 
Decreto  9.727, de 15 de março 2019, em que se estabelece para cargos de  maior 
responsabilidade, o seguinte: 

Ocupação de DAS e FCPE de níveis 5 e 6 

Art. 5º  Além do disposto no art. 2º, os ocupantes de DAS e 
FCPE de níveis 5 e 6 atenderão, no mínimo, a um dos seguintes 
critérios específicos: 

I - possuir experiência profissional de, no mínimo, cinco anos 
em atividades correlatas às áreas de atuação do órgão ou da 
entidade ou em áreas relacionadas às atribuições e às 
competências do cargo ou da função; 

II - ter ocupado cargo em comissão ou função de confiança 
equivalente a DAS de nível 3 ou superior em qualquer Poder, 
inclusive na administração pública indireta, de qualquer ente 
federativo por, no mínimo, três anos; ou 

III – possuir título de mestre ou doutor em área correlata às 
áreas de atuação do órgão ou da entidade ou em áreas 
relacionadas às atribuições do cargo ou da função. 

 
Veja Presidente, tratando-se de cargo de Ministro do STF, tornar mais rigorosos tais 
requisitos seria o mínimo que se espera, seja como notável saber jurídico ou reputada 
ilibada, ou tempo de experiência profissional, etc., assim parametrizados. 
 
II.6 – Há uma gama de sugestões, entre as quais se cita: 
 
A) Ser Magistrado ou membro do Ministério Público com experiência profissional 
de mais de 15 ou 20 anos. 
B) Aprovação em concursos públicos. 
C) títulos acadêmicos. 
D) Perfil profissional. 
E) Critérios pessoais. 
  
São exemplos a que V.Exa. pode inclusive alargar para aquilo que se pretenda como 
ocupação de um cargo vital para a democracia, cuja influência se dará para os 
próximos 20 ou 30 anos. É dizer, para seus netos e netas. 
 



 
II.7 -  À guisa de exemplo, é do conhecimento de V.Exa. a composição dos atuais 
Ministros do STF. Qual será o legado que V.Exa. deixará pelos próximos 20 ou 
30 anos?   
 
II.8 – De fato, a sociedade está atenta, e muito, às indicações que V.Exa. irá fazer. Se 
isso será fator decisivo para continuação do projeto de um Brasil livre e 
verdadeiramente democrático só a história irá dizer. 
 
II.9 – Dessa forma, não há impeditivo para que seja feita uma convocação pública, 
honesta, transparente, para que todos aqueles com interesse em servir a pátria na 
nobre função de Ministro do STF forneçam seus nomes para o crivo não só de V.Exa. 
como a toda sociedade, até para o salutar debate, sendo nesse espírito é que desde 
já coloco resumidamente minhas qualificações em “apresentação à tropa”, por assim 
dizer, como soldado que busca um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.    
 

III – RESUMO CURRICULAR 
 
III.1- Nasci em 21 de Março e no mesmo dia que V.Exa.. Curiosamente, até covid 
quis o destino nos colocar na mesma semana, agora em 2020. Sofri perseguições 
como V.Exa., fruto de quem está na luta. Não tomei uma facada, por certo, mas vida 
fácil não tive. Estudamos na mesma escola, com mais sorte, pois desde criança tive a 
oportunidade de trilhar o Colégio Militar de Brasília, “no cerrado seco e duro”, até 
ir à nossa gloriosa EPC, cujo hino anuncia que “os alunos vão chegando com seu 
garbo marcial, certo de que vencermos, luta mesmo desigual, ombro a ombro 
marcharemos, para conquistar nosso ideal”. 
 
III.2- Como candidato à vaga de Ministro do STF, curiosamente fui MOTORISTA 
do atual aposentando e o destino me coloca com a possibilidade de ocupar o banco 
de trás agora, pois com meus 18 anos, após deixar as Agulhas Negras “antes do 
espadim”, me tornei o mais novo servidor de carreira da história do Supremo Tribunal 
Federal, por concurso.  
 
III.3- Aliás, concursos púbicos passei em vários. De mais relevante para Juiz Federal 
Substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª região e de igual relevância para Juiz 
de Direito Substituto do Estado de Goiás. E assim foi para Analista Judiciário do 
Superior Tribunal de Justiça, para Procurador do Incra - Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, Procurador da Fundação Universidade de Brasília – 
FUB, para Advogado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para 
Procurador do B.N.D.E.S. e até de agente de segurança judiciária. 
 
III.4 – Galguei praticamente todos os cargos do Poder Judiciário que a meritocracia 
pode alcançar. Servidor de nível médio, depois de nível superior, ocupando até as 
funções de assessor de Ministro do STJ, depois Juiz de Direito, Juiz Eleitoral, hoje 
Juiz Federal, tendo a honra de presidir uma guerreira Associação Nacional de Juízes, 
a Unajuf. 
 



III.4. -  Academicamente, concluí renomado mestrado pela Universidade de 
Salamanca, na Espanha, em democracia e estado de direito voltado para o combate a 
corrupção. Fui gestor de programas educacionais entre os quais o “Ligado com 
Justiça”, mantido pela rádio Verde Olivia FM e Fundação do Exército Brasileiro.  
 
III.5 – Fui professor nas cátedras de Direito Penal e Direito Constitucional ao longo 
dos últimos anos, por universidades locais em comarcas que exerci judicatura. 
 
III.6- Possuo uma intensa atividade associativa, tanto pela AMB – Associação dos 
Magistrados do Brasil – em que exerci funções em âmbito nacional como gestor de 
centros de pacificação social, sendo atualmente Presidente Nacional da Unajuf – 
União Nacional dos Juízes Federais, com amplo espectro de atuação, desde a inclusão 
social de crianças a segurança do processo eleitoral brasileiro, com palestra recente 
apresentada em comissão  de segurança pública na Câmara dos Deputados. 
 

III.7 – Já recebi comendas, títulos honoríficos, e até punido já tive a oportunidade de 
ser, censurado que fui por usar o vernáculo autêntico, em época de eleições 
associativas. Escrevi dezenas de artigos ao longo da carreira de Juiz Federal, os quais 
não cabe aqui arrolar para não alargar o presente requerimento. Portanto, eis um 
sumário a que coloco à disposição de V.Exa., genuinamente. 
  

IV – CONCLUSÕES FINAIS 
 

IV.1- Presidente Bolsonaro, como dito acima, sem alterar a estrutura do Poder 
Judiciário NADA mudará a Nação. Essa é responsabilidade sagrada, ainda que se 
comece por indicações a cargos. Já será um passo. 
 
IV.2 – Assistiu-se em anos passados, por notícias de imprensa, que indicados ao 
Supremo eram “aceitos” pelos membros do próprio STF, onde se verifica dizer que 
nada havia de indicação tomada pelo espírito da independência dos Poderes, traduzia-
se em um fenômeno de mera autocomposição. 
 
IV.3- Dessa maneira, livre nas ações V.Exa. poderá adotar, tal qual realizada 
recentemente na Procuradoria-Geral da República uma indicação autêntica sem os 
vícios de vinculação a apaniguados políticos. 
 

V – DO PEDIDO 
 

Isso posto, requer a V.Exa. abertura de chamamento dos candidatos ao cargo a 
Ministro do Supremo Tribunal, se assim V.Exa. entender como meio de legitimação 
para o salutar exercício dos poderes constitucionais, certo de que nenhum se furtará 
ao mesmo, donde coloco-me como primeiro interessado. 
 

Cordialmente. 
 

Brasil, 03 de Agosto de 2020. 

 
EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS 

JUIZ FEDERAL 



03/08/2020

1/1

SEU NÚMERO DE PROTOCOLO:

00137.012285/2020-38

CÓDIGO DE ACESSO AO PROTOCOLO:

fjtf2947

E-MAIL UTILIZADO:

eduardoluiz.cubas@gmail.com

PARA CONSULTAR SUA MANIFESTAÇÃO:

Cidadão sem cadastro no sistema
Informe o número do protocolo e o código de acesso informado acima.

Cidadão cadastrado:
Acesse o sistema (com seu usuário e senha) e consulte todas as manifestações que você cadastrou no sistema

 Imprimir

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl00$ConteudoForm$ConteudoGeral$ConteudoFormComAjax$WizardCadastroSancao$ImageButton1','')



