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Paço do Lumiar, 19 de outubro de 2022.
 
 
 

A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
Diretor Geral da Secretaria do Tribunal de Justiça
 
 
Referência: Processo nº 66052022 – DIGIDOC
Assunto: Descumprimento da determinação administrativa
 

 
 

Senhor Diretor,
 
Em janeiro/2022, foi aberto o Processo nº 66052022 – DIGIDOC, através do qual

renunciei à verba por acumulação de acervo processual, de modo a serem considerados tão
somente os dias de acumulação de juízo para fins de pagamento da gratificação pelo
exercício cumulativo de jurisdição.

 
Na ocasião, o Exmo. Presidente do TJ/MA determinou o encaminhamento do pedido à

Diretoria Geral para adoção das providências, sendo que, no dia 16/02/2022, o caso foi
remetido à Coordenadoria de Pagamento.

 
Ocorre que, a despeito de tais determinações, o lançamento impugnado segue sendo,

mês a mês, efetuado indiscriminadamente no contracheque deste magistrado, somente
sendo retirado após contato direto com o setor.

 
No último mês, solicitei, novamente, diligência da Coordenadoria de Pagamento, para

que se atentasse à renúncia. No entanto, na data de ontem (18/10/2022), quando
disponibilizado o novo contracheque, tomei conhecimento de que foi novamente incluída a
gratificação integral, vide documento que segue em anexo.

 
Trata-se de nítido e reiterado descumprimento da determinação administrativa, que

mensalmente causa transtornos ao Requerente, quando bastava que se observasse a não
inclusão da gratificação ou, nos meses em que houvesse acumulação de juízo, o cálculo
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proporcional.
 
Diante desse cenário, e diante da iminência do pagamento deste mês, previsto para o

dia 24/10/2022, requeiro:
 
a) A adoção de providências em relação à Coordenadoria de Pagamento, para

observância à determinação contida no Processo nº 66052022 – DIGIDOC;
 
b) O recálculo da gratificação no contracheque de Outubro/2022, com atenção ao fato

de que houve acumulação de juízo no período de 20/09/2022 a 26/09/2022 (Portaria-CGJ nº
4151/2022).

 
Respeitosamente,
 
 

CARLOS ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PAULA
Juiz - Final

2ª Vara de Paço do Lumiar
Matrícula 60020
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