
Autor(es)/Reclamante(s)*:

CPF / CNPJ*: RG*:

Nascido em (dd/mm/aaaa): Telefone 1*: Telefone 2:

Endereço*: Número*:

Complemento: Bairro*:

Cidade*: Estado*: CEP*:

E-mail*:

Reú(s)/Reclamado(s)(as)*:

CPF / CNPJ*: RG*:

Nascido em (dd/mm/aaaa): Telefone 1*: Telefone 2:

Endereço*: Número*:

Complemento: Bairro*:

Cidade*: Estado*: CEP*:

E-mail*:

Tipo de ação*:

Assinatura do reclamante:

CLIQUE NESTE BOTÃO PARA SALVAR NO COMPUTADOR: CLIQUE NESTE BOTÃO PARA IMPRIMIR:

JUIZADOS ESPECIAIS - ATENDIMENTO VIA E-MAIL
Acesse modelos de preenchimento clicando  aqui *Campos obrigatórios

Valor da causa*:

Pedido:

ENVIO DE DOCUMENTOS

Histórico*:

(descrever de forma objetiva e clara os fatos ocorridos, inclusive com valores, se o caso)

Marcados com asterisco (*): itens de preenchimento obrigatório.

Abra este arquivo com a versão gratuita do Acrobat Reader acessar todas as funcionalidades. Campos com fundo azul são preenchíveis digitalmente.

Os documentos relativos ao pedido devem ser digitalizados e anexados ao sistema, em formato de arquivo PDF(**), na mesma etapa em que a petição 
inicial for anexada, em arquivos separados e corretamente identificados.

Documentos mínimos para todos os pedidos: CPF, RG (ou carteira de motorista) e comprovante de endereço do autor – conta de água, luz, telefone ou 
correspondência recebida pelo Correio.

Outros documentos: aqueles que comprovam as alegações do pedido, como boletim de ocorrência, orçamentos, notas fiscais, recibos, contratos, carnês, extratos 
bancários, comprovantes de inscrição no Serasa ou SCPC, fotos etc.

Observação: arquivos de áudio, vídeo ou outros documentos cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devem ser mencionados na petição, mas não 
podem ser anexados ao sistema. Neste caso, o original e uma cópia da mídia para cada réu deverão ser entregues no cartório no momento em que retornarem as 

atividades presenciais.

(**)Tamanho máximo dos arquivos a serem anexados no email, legíveis e em formato PDF: 300 KB por página; 30 MB por arquivo; 80 MB por petição (pacote 
completo, incluindo arquivos digitalizados).

Nota
Autor (interessado) Aquele que promove uma acao judicial contra outra pessoa/empresa. Neste caso, apenas o interessado pode ingressar com a acao, pedindo em seu proprio nome, sendo indispensavel para o peticionamento eletronico que o certificado digital utilizado (assinatura eletronica) esteja em nome do autor. Por exemplo: num acidente de transito, somente o proprietario do veiculo constitui o interessado (autor) em reaver o prejuizo, mesmo que o condutor seja outro. Apenas advogados podem assinar digitalmente uma peticao (o pedido) ao Poder Judiciario por outra pessoa, assumindo a funcao de representa-la em juizo. De acordo com o tipo de acao judicial, o autor também é chamado de requerente, exequente, entre outros. 

Nota
Eventuais alteracoes de endereco, durante o andamento do processo, devem ser comunicadas ao respectivo cartorio. Sem essa providencia, as comunicacoes enviadas ao endereco indicado anteriormente nao serao consideradas validas.

Nota
Réu. Aquele chamado em juizo para responder por acao civel ou por crime. De acordo com o tipo de acao judicial, o reu tambem se denomina requerido, executado, entre outros. 

Nota
Valor da CausaToda acao judicial deve corresponder a um valor economico, requisito exigido pelo Codigo de Processo Civil. Nesse caso, o valor da causa e primordial para definir se a acao poderá ingressar no JEC ou JEFAZ e se ha necessidade de representacao por advogado. Tambem pode servir de base para o calculo de custas, multas e condenacoes. É obrigatoria a indicacao do valor da causa. Procure ser razoavel e proporcional ao pedido. Observe o valor para causas sem representação por advogado – 20 salarios minimos no Juizado Especial Civel e 60 salarios minimos no Juizado Especial da Fazenda Pública. Caso o valor esteja acima desse limite, o interessado podera contratar um advogado ou optar por renunciar aos valores excedentes. Considere se o valor da causa (ou o pedido) justifica a movimentacao processual. Muitas vezes outras alternativas pre-processuais, que buscam a conciliacao, como os Centros Judiciarios de Solução de Conflitos (Cejuscs), Procon, agencias reguladoras, dentre outros, sao muito rapidos e tem alta taxa de efetividade.

Nota
Historico. Preenchidos todos os dados acima, esse e o momento em que o autor explica ao juiz, por escrito, de forma objetiva e clara, os fatos e acontecimentos que justificam o pedido ao judiciario. Este relato e muito importante e o autor deve abster-se de escrever opiniao e/ou emocao, pois dificultara a correta compreensao dos acontecimentos por quem o le. E importante, também, citar no relato os documentos/arquivos que comprovam suas alegacoes e que, conforme o caso, serao anexados ao sistema ou, na impossibilidade, apresentados no cartorio apos o retorno das atividades presenciais.

masnm
Nota
Peticao inicial. O pedido do processo. O Tribunal disponibiliza uma relacao de modelos para auxiliar o jurisdicionado.

http://www.tjsp.jus.br/PeticionamentoJEC/PeticionamentoJEC/ModelosPeticoes
Nota
Causas fora da competencia do JEC (alguns exemplos) • Acoes de valor superior a 40 salarios minimos (de 20 a 40 salários mínimos, obrigatoria a assistencia de um advogado) • Causas de familia (alimentos, separacao, divorcio, guarda dos filhos interdicao etc.) • Acoes da area de Infancia e Juventude • Acoes que envolvam interesses de incapazes • Acoes contra empresas falidas e em recuperação judicial • Acoes contra espolio • Alvaras de levantamento para sacar saldo de conta bancaria de pessoa falecida ou FGTS • Acidentes de trabalho • Causas trabalhistas (estes casos sao tratados pela Justica do Trabalho) • Reclamacoes contra a União (INSS, Caixa Econômica Federal, Correio, etc.). Para esses casos, procure os Juizados Especiais Federais. 
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