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_____ inscrita nos Quadros da Ordem sob o nº OABMG
_____, da cidade de Belo Horizonte-MG, vem, através deste, com
respeito devido, á honrosa presença de V. Exas., Ministros do
STF, ressaltar meu desejo de concorrer a vaga para Ministra do
STF (vaga do Nobre Decano, Exmo. Marco Aurélio Mello). Para o
feito, requer de V. Exas.,

PERMISSÃO

Pelos motivos de fato e de direito a seguir
aduzidos:

DOS FATOS:

Ressalto

a

V.

Exas.

que

na

data

de

ontem,

(07.07.2021), tomei conhecimento que o Nobre Presidente da
República, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, indicou o nobre Dr.
André Mendonça, para concorrer a vaga para Ministro do STF
(vaga a qual era do Nobre e Exmo. Dr. MARCO AURÉLIO MELLO).
Diante do exposto manifesto meu desejo de
concorrer a vaga com o citado, motivo pelo qual encaminho este
e-mail, concomitante a todos os Exmos. Srs., Ministros do
Supremo Tribunal Federal, para ciência, e, principalmente, para
solicitar de V. Exas., permissão para que eu realize o feito,
uma vez que aprendi ainda criança, que aquele que chega depois,
pede “benção” para os que já se encontram. Não posso requerer
junto ao Presidente da República tal indicação, sem antes,
pedir a permissão de V. Exas.
Diante do exposto, manifesto meu desejo de compor
o quadro de Ministros do Supremo, conjuntamente com V. Exas.,
e, para o feito, requer a permissão de cada um dos Exmos. Srs.
Deixo registrado que não é necessário que V. Exas. me retornem,
apenas me abençoem em pensamento se assim julgarem procedente.
Muito obrigada.

BREVE HISTÓRICO DE MINHA PESSOA:
Inicialmente ressalto que sou Brasileira Nato,
tenho 44 anos.
Sou a única advogada nesse País que concluiu
integralmente a graduação em Direito em 02 anos e 06 meses, ou
seja, em 05 semestres.
Não há nesse País, outra pessoa que concluiu a
Graduação em Direito integralmente em 02 anos e 06 meses (05
semestres), mas tão somente a minha pessoa – o que denota meu
notável saber jurídico (necessário para concorrer a vaga).
Início da graduação em Direito: Ago-2013 e conclusão: Dez.

2015, sendo aprovada em meu primeiro exame da Ordem.
Porém, mais importante que conhecer de Leis, é
atuar conforme determinam as Leis, fato o qual se faz uma de
minhas

características

marcantes

enquanto

pessoa

e

profissional.
Filha de um motorista de táxi (já falecido) e de
uma dona de casa (falecida em 2019), sou a caçula de uma família
cujo os princípios sempre foram: honestidade, caráter, conhecer
quais são os nossos direitos e deveres como cidadão Brasileiro.
Família de origem católica, no decorrer da vida
compreendi que sirvo um DEUS IMPARÁVEL, SENHOR DE ISRAEL, e,
como tal, Ele encontra-se presente em todas as religiões, em
todos os povos, no coração de todos aqueles que compreendem
que sem Ele, não há vida, não há motivos para estarmos aqui,
porque não há existência sem o DEUS que eu sirvo. Diante do
exposto, vivo em consonância com o Art 5º, inciso VI (que
assegura a liberdade de crença entre os cidadãos), motivo pelo
qual minha religião é Laica e o Deus que eu sirvo é o Rei dos
Reis, Senhor do Exércitos.
Enquanto mulher que sou, gostaria de
conjuntamente com a Exma. Ministra Dra. Cármen Lúcia Antunes
Rocha e a Exma. Ministra Dra. Rosa Maria Pires Weber,

compor

o quadro de Ministras do STF.
Por último não menos importante, ao contrário,
para que V. Exas. conheçam um pouco de minha honestidade,
atuação profissional e luta incansável pelo cumprimento das
Leis e da Justiça de nosso País, peço um pouco de seu tempo,
para apreciar o vídeo o qual elaborei em 17. 06. 2021 (que se
encontra no you tube), destinado a V. Exas., Ministros do STF,
em especial o Presidente do Supremo, Exmo. Ministro Dr. Luís
Fux – vídeo este o qual encaminhei a V. Exas. anteriormente,
com documentos em anexo, por e-mail, acredito que V. Exas. já
conhecem minha causa-história.

Nome do canal YOU TUBE: ___.
NOME DO VÍDEO: ___.

Encontro-me a disposição para qualquer
esclarecimento, inclusive, encaminhar a V. Exas., meu histórico
da Graduação em Direito, para comprovação de que conclui a
graduação em Direito em 02 anos e 06 meses, sendo aprovada em
meu primeiro exame da Ordem.

DOS PEDIDOS:
Pelos

fatos

ressaltados,

requer

de

V.

Exas.,

Ministros do STF:
1-

permissão de cada um dos Exmos. Srs., Ministros do STF,

para que eu possa requerer ao Presidente da República, Sr. JAIR
MESSIAS BOLSONARO, minha indicação para concorrer a vaga de
Ministra do STF (vaga do Exmo. Dr. MARCO AURÉLIO MELLO). Deixo
registrado mais uma vez que não é necessário que V. Exas. me
retornem, apenas me abençoem em pensamento se assim julgarem
procedente. Muito obrigada.
2 – Se possível, que alguém da Assessoria possa encaminhar o
documento em anexo, cujo título é: “PRESIDENTE BOLSONARO_
ADVOGADA

PEDE

consiste

em

SUA
meu

INDICAÇAO
pedido

ao

AO

CARGO

MINISTRA

Presidente

Sr.

STF”,

JAIR

que

MESSIAS

BOLSONARO, para minha indicação a vaga de Ministra do STF, haja
vista que não há nenhum e-mail disponível para acessar o
Presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhum tipo de acesso ao
mesmo,

ele

possui

twitter,

mas

não

teria

como

enviar

o

documento, apenas escrever uma mensagem. O documento supra
citado

é

destinado

exclusivamente

ao

Presidente,

não

faz

nenhuma menção sobre V. Exas., é o meu pedido de indicação do
citado, para que eu possa concorrer a vaga. Muito obrigada.

“Ainda hoje saberão que reina Deus em Israel”. David.

Nestes Termos,
Pede o Deferimento.
Belo Horizonte-MG, 08 de Julho de 2021.
______, OABMG ___

