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Teresina, 24 de março de 2017

Excelentíssimo senhor, Ricardo Gentil Eulálio
Corregedor Geral de Justiça do Estado do Piauí

Tomo posse desse instrumento para rechaçar de forma veemente o constrangimento que sou
submetido por parte da meritíssima júza de direito Eliana Márcia Nunes de Carvalho, quando ao
responder despacho no 1?.0,S8SüS&0?3-{}

(§EI).

I

Asseguro que na etimologia da palavra, servidor, tem como objetivo principal servt, refiro-me a
prestação de serviço que solicitei sendo negada por falta de servidor, em conformidade com
afirmativas de uma senhora que se identificou como assessora direta da júza togada juizado Centro
I, que coincidentemente não se fazia presente em seu local de trabalho.

Apostura desastrosa da meritíssima em seu depoimento atinge frontalmente minha honorabilidade e
dignidade de forma desrespeitosa ao exercício de minha cidadania. Lamentavelmente a jlul.z,a togada
titular do juizado denunciado no afá de defender seus interesses atingiu frontalmente minha
deficiência ao declarar que faço uso da mesma em prol a resolutividade as minhas questões.
Pelos meusparcos conhecimento o desprezívelato tipifica-se crime de injúria que deve serpunido.
Me causa surpresa o cuidado da meritíssima em contabilizar ações ajuizadas por mim ao tempo em
que solicita a corregedoria que promova desprezo as manifestações de denúncias efetuadas por mim

a este órgão disciplinador, injustamente, levianamente, equivocadamente ao asseverar que tentei
de ônibus Transcol.
ajwzar duas ações, na realidade Íoi apenas u4a, em desfavor da
1m-presa

Tenho conhecimento através de operadores do direito, promotores, juízes e desembargadores, useiros
e vezeiros em proclamarem que a justiça náo socorre aquele que dorme, ou seja, fica calado, omisso,
ausente e acomodadq fatos desabonados pela meritíssima

júzaElianaMárcia Nunes de Carvalho,

em sua farta arguição na tentativa inútil de explicar o inexplicável.

Percebi de forma humilhado o desrespeito demonstrado quando em dado momento a meritíssima
menciona "portador de deflciência", desobedecendo a Lei Federal 13.146-7 12075, como também a
convenção da ONU, realizada em Salamanca na Espanha, que determina nomenclatura diferente da
que foi mencionada. Este arcabouço jurídico foi ratificado ao texto constitucional brasileiro ignorado
pela juíza.
Perplexo e estupefato percebi no documento emitido peta meritíssima, altíssimo teor de preconceito,

discriminação, exclusão e autentico processo a censura, quando se referiu a minha atividade
jornalística de forma pejorativa. Identifico esse triste episódio verdadeira barreira atitudinal
intranspo nível em cinquenta séculos.

Meu lenitivo é ter saúde, inteligência, competência, produtividade e resistência para suportar
antagonismos e inquietudes da insensibilidade advindas de autoridades e sociedade civil organizada.
Deixo bem claro que reafirmo todas as denúncias efetuadas na petição anterior.
Nada mais para o momento, congratulações a todos.
Carlos Antônio Rodrigues de Amorim
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