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

*Campos obrigatórios

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*:

Outros

Valor da causa*:
Histórico*:
(descrever de forma objetiva e clara os fatos ocorridos, inclusive com valores, se o caso)

Pedido:

ENVIO DE DOCUMENTOS
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).

São Paulo, 14 de setembro de 2020
Assinatura do reclamante:
CLIQUE NESTE BOTÃO PARA SALVAR NO COMPUTADOR:

CLIQUE NESTE BOTÃO PARA IMPRIMIR:

