
Teresina, 22 de julho de 2019

Meritíssimo Senhor Juiz de Direito Ricardo Gentil Eulálio Dantas
Corregedor do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Há um ano ajuizei ação de danos morais e materiais ao juizado de pequenas causas localizado a Rua
Mato Grosso nº 210 Bairro Cabral, sob responsabilidade da meritíssima juíza Eliana Márcia Nunes
de Carvalho, juíza de direito titular do juizado Especial Civil e criminal Zona Centro I. 

O  processo  de  número  0020435-87.2018.818.0001  solicita  providências  em  desfavor  da  TIM
celular, pois revogou a minha revelia contrato de plano ligações para fixo e celular ilimitadas para
todo Brasil, valor mensal de R$59,99 (prestação de serviço pós Pago), ocorre que até a presente
data a empresa TIM Celular não enviou para o meu endereço Rua Dota de Oliveira nº 1210, bairro
Monte Castelo, CEP 64.016-210, fatura de forma individual com valor celebrado em contrato do
chip (86) 8803 0803. Todas as faturas foram emitidas em boleto único com os números dos chips
(86)99912 8008 contratado em 2011 com o número do chip demandado de uma portabilidade, cujo
contrato de abril de 2018.

Há 6 meses a Juíza Eliana, decidiu em parte o pedido determinando que a TIM individualizasse os
boletos, essa determinação de sentença foi absolutamente desrespeitada pela empresa denunciada.
Dentre  uma  série  de  despachos  um deles  a  meritíssima  determinou  que  a  TIM  fizesse  prova
apresentando as faturas emitidas individualizadas. Pela segunda vez houve humilhante e vergonhosa
desobediência por parte de TIM celular. 

Um  novo  despacho  determinando  multa  de  R$50,00  por  dia  até  o  valor  de  R$500,00  como
penalidade no caso de reincidência da desobediência, para minha surpresa a meritíssima revogou as
providências  tomadas  anteriormente  e  promoveu  despacho  determinando  que  eu,  a  vítima,
apresentasse faturas pagas dos boletos enviados, ocorre que a TIM de forma irresponsável mudou o
plano de pós-pago para pré-pago sem que eu tivesse sido comunicado. 

Duas questões consomem minha credibilidade a justiça tupiniquim de Teresina, não entendo como
posso  fazer  prova  da  quitação  de  boleto  de  serviço  pré-pago  da  telefonia  celular  brasileira.  O
segundo ato que me causa perplexidade é a forma como a meritíssima tangenciou ao pedido na
petição inicial, cumulado com o incentivo a TIM celular rasgar contrato de prestação de serviço ao
consumidor a seu bel prazer, premiada com a impunidade.

Concluindo essa tragédia das peças de teatro Grego da história antiga mundial, semana passada fui
informado que a meritíssima juíza Eliana Márcia, determinou o arquivamento do processo, pois não
havia outra forma de atuação da justiça, em virtude que a vítima teria obrigação de ter pago as
faturas  de  um serviço  telefônico  não prestado,  em desconformidade  com a  decisão  da  própria
meritíssima em sua sentença anterior.

É importante informar excelência, esse número do telefone em questão continua até a presente data



no formato pré-pago, incidindo em desonrar, desrespeitar e desmoralizar o código do consumidor
brasileiro.
Sem mais para o momento, votos de respeito e admiração.
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