
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DEPJUD FORA DO AR - JUSTIÇA ESTADUAL - AVISO IMPORTANTE   

 

 Tendo em vista as interrupções no sistema, o escritório, na pessoa do Dr. 

Ricardo Micheloni, efetivou uma reclamação perante a ouvidoria do Tribunal, e 

tendo como resposta que estão a providenciar soluções.  

 

 Nesse sentido, vimos comunicar V.S.ª que, infelizmente, não será possível emitir 

as guias até que o Sistema retorne a operar  

 

 Segue, abaixo, a reclamação realizada dia 28/05 no próprio site do Tribunal e 

sua respectiva resposta na manhã de hoje: 

 

Número da manifestação: 2021.013311  

Sr. usuário, guarde o número de sua manifestação para consultas posteriores 

Tipo de Manifestação: 2 - Reclamação/Denúncia 

Nome: Ricardo Micheloni da Silva - CPF: 86959433720 RG: 061832044 

Canal de Acesso: 1 - Formulário Eletrônico - Telefone(s): (21)2533-2613 / (21)99996-8945 

- E-mail: ricardo@micheloni.com.br 

Origem do Processo: NÃO INFORMADO Processo: NÃO INFORMADO 

Descrição da Manifestação: Prezados Srs. Desembargadores e demais servidores, 

boa tarde. Antes de tudo esperamos encontrá-los bem! Venho na qualidade de 

sócio titular do escritório, reiterar e relatar que, desde quarta-feira dia 26, o sistema 

do TJ não funciona para emissão de guias de depósitos judiciais, para qualquer 

processo. Conforme segue abaixo, ontem abrimos um chamado (SS2021.0129985), 

mas ainda não tivemos retorno nem solução para o problema. Importante destacar 

que nossos clientes demandam contra o Estado do Rio de Janeiro acerca dos ICMS 

cobrados indevidamente sobre as contas de energia elétrica com duas teses e 



 

 

2 

 

vertentes, onde o escopo e como faculdade do contribuinte, é realizar os 

pagamentos controversos em juízo. Por conseguinte, suspendendo a exigibilidade do 

crédito tributário. Tanto quanto correto, que os vencimentos dessas obrigações se 

operam diariamente, mas pela impossibilidade formal de emissão, em tese seriam 

devidos juros e multas. Entretanto não há que se imputar impontualidade das 

demandantes. Afinal não houve mora! Nesse sentido, urge atenção e resolução 

PRIORITÁRIA desta Corte, inclusive, editando, smj, Portaria para dirimir/esclarecer aos 

jurisdicionados como um todo, diante desse impasse, pontual, mas até aqui 

preocupante. Aguardamos com breve retorno. Com encômios, mas sem refolhos. 

Manifestação Sigilosa: Sim 

Tipo de Reclamação: INFORMÁTICA / DGTEC 

Movimento: 3 

 

Situação: 4 - REMESSA  

Orgão Destino: DGTEC - DIRETORIA GERAL TECNOL INFORM COMUN DADOS  

Descrição: SENHOR(A) RESPONSÁVEL, SEGUE MANIFESTAÇÃO DO JURISDICIONADO 

PARA CIÊNCIA, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA RESPOSTA A ESSA OUVIDORIA 

GERAL, NO PRAZO DE 15 DIAS, ATRAVÉS DO CORREIO ELETRÔNICO 

ouvidoriageral@tjrj.jus.br. A OUVIDORIA GERAL INFORMA QUE NÃO TEM DOMÍNIO 

SOBRE O CONTEÚDO DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO.  

Data\Hora: 31/05/2021 09:21:17 

 

 

Advogados responsáveis pela redação e revisão: 

 

Ricardo Micheloni da Silva Av. Churchill, 129 – Grupo 1003 

Patrícia Van der Put  Centro – Rio de Janeiro 

Marcus Vinícius Gontijo 

Nadine Van der Put   

secretaria@micheloni.com.br 

João Guilherme Simas  (21)2533-2613                                                                                                                 
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