
 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito do ….º Juizado Especial Cível da           

Comarca de Manaus 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ (nome), portador da    

cédula de identidade nº _________________, órgão expedidor __________, CPF nº          

___.___.___-___, estado civil ________________, exercendo profissão de       

____________________________, telefone nº ( __ ) ________-________, e-mail        

___________________________________, com residência e domicílio no(a)      

____________________________________________________________ 

____________________________ ___________________________________ ,   

vem perante Vossa Excelência mover a presente demanda para REPARAÇÃO DE           

DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de MANAUS AMBIENTAL S.A., CNPJ nº            

03.264.927/0001-27, com sede na Rua do Bombeamento, nº 01, Compensa, nesta           

cidade, de acordo com os fatos e fundamentos abaixo: 

 

DOS FATOS 

 

O imóvel do(a) Requerente, cadastrado como Unidade Consumidora nº         

_____________________ perante a Requerida não está conectado à rede de esgoto,           

apesar disso, são cobradas tarifas de esgoto do(a) Requerente desde          

___________________________ (como se faz prova pelas contas em anexo). 

 

DOS FUNDAMENTOS 

 

A despeito das disposições do art. 45 da Lei nº 11.445/2007, é axiomático             

ninguém ser cobrado por serviço não prestado, haja vista tal se configurar,            

nitidamente, como prática abusiva, a teor do art. 39, I do Código de Defesa do               

Consumidor. 

 

Como o consumidor foi cobrado indevidamente por serviço não prestado          

(anexo), deve ser ressarcido em dobro, conforme impõe o art. 42, parágrafo único do              

Código de Defesa do Consumidor. 

 

Em razão do consumidor ter sido inscrito nos bancos de dados de maus             

pagadores (anexo), por conta do não pagamento dessa tarifa, deve ainda ser a             

Requerida condenada ao pagamento de danos morais, a teor do art. 6º, VI e VII do                

Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

 

 



 

 

DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, pede e espera que Vossa Excelência: 

1. Determine suspensão das cobranças de tarifa de esgoto na Unidade          

Consumidora do(a) Requerente, sob pena de multa equivalente ao décuplo de           

cada cobrança indevida. 

2. Condene a Requerida à devolução em dobro dos valores já pagos; 

3. Condene a Requerida ao pagamento por danos morais em valor não inferior ao             

item anterior 

 

DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR 

 

A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, requer-se a concessão de              

medida liminar a determinar a imediata suspensão da cobrança da tarifa de esgoto da              

Unidade Consumidora em apreço, pois como se demonstra pelos documentos anexos,           

não existe sua conexão na rede de esgoto. 

 

Como a cobrança traz prejuízos mensais a(o) Requerente, pede-se que Vossa           

Excelência determine sua imediata suspensão, sob pena de multa equivalente ao           

décuplo de cada cobrança indevida. 

 

De outra banda, como demonstra os registros anexos, de bancos de dados de             

maus pagadores, o(a) Requerente se encontra indevidamente negativado, razão pela          

qual se deve determinar a sua retirada em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de                

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).  

 

DEMAIS REQUERIMENTOS 

 

Requer seja a Requerida citada para comparecimento à audiência de          

conciliação. 

 

Requer o deferimento da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII do                

Código de Defesa do Consumidor. 

 

VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se a esta causa o valor de R$ _______________________________ . 
 

Nestes Termos,  

 

Pede Deferimento. 

 

 Manaus, ___ de ___________ de ____. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

(nome de consumidor) 

  

 



 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

● Identidade e CPF do Requerente; 

● Comprovante de residência; 

● Contas com a cobrança da tarifa de esgoto; 

● Comprovante da inscrição no SPC/SERASA; 

● Provas da ausência de conexão da Unidade Consumidora à rede de esgoto (foto, laudo,              

declaração, etc.) 

 

OBSERVAÇÕES: 

● A presente ação pode ser protocolada sem advogado se o valor da causa não              

ultrapassar 20 (vinte salários mínimos) 

● O valor da causa equivale ao triplo total das cobranças indevidas da tarifa de esgoto               

(devolução em dobro do cobrado indevidamente, mais os danos morais), e deve estar             

preenchido no campo indicado na petição 

● A petição deve ser impressa em 2 (duas) vias, cada uma com cópia idêntica dos               

documentos a serem anexados 

● O Juizado para protocolo depende do endereço do Requerente e se encontra definido             

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na seguinte forma: 

 

Fórum Central dos Juizados Especiais Desembargador Mário Verçosa 

Localizado no bairro Aparecida, sedia 1º, 3º, 5º, 6º,7º, 12º e 15º Juizados Especiais Cíveis, e                

contempla as seguintes áreas geográficas: Adrianópolis, Aleixo, Alvorada, Aparecida, Aterro do           

40, Bairro da Paz, Bariri, Betânia, Cachoeirinha, Ceasa, Centro, Chapada, Colônia Oliveira            

Machado, Compensa, Coroado, Crespo, Distrito Industrial I, Do Céu, Dom Pedro, Educandos,            

Estrada do Contorno, Flores, Glória, Japiim, Japiinlândia, Jardim dos Barés, Lírio do Vale, Morro              

da Liberdade, Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Nova Jerusalém, Parque 10 de             

Novembro, Parque das Laranjeiras, Parque Shangrilá, Petrópolis, Planalto, Ponta Negra, Ponta           

Pelada, Praça 14 de Janeiro, Presidente Getúlio Vargas (Matinha), Raiz, Redenção, Santa Luzia,             

Santo Agostinho, Santo Antônio, São Francisco, São Geraldo, São Jorge, São Lázaro/Lagoa            

Verde, São Raimundo, São Sebastião, Tarumã/Lagoa Azul, Tiradentes, União, Vila Buriti, Vila            

da Prata, Vila Verde, Vila Sassá, Novo Aleixo e zona rural (estradas). 

 

Fórum Desembargador Lúcio Fonte de Rezende 

Localizado no bairro Cidade Nova, sedia 4º, 11º e 14º Juizados Especiais Cíveis, e abrange as                

seguintes áreas geográficas: Alfredo Nascimento, Américo Medeiros, Campo Dourado, Cidade          

Nova, Colônia Santo Antônio, Colônia Terra Nova, Fazendinha, Novo Israel, Novo Milênio, Novo             

Mundo, Lago Azul, Monte das Oliveiras, Monte Sinai, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,             

Nova Canaã, Nova Cidade, Terra Nova, União da Vitória, Vila Real, Vitória Régia, Ponte da               

Bolívia, Riacho Doce, Ribeiro Júnior, Rio Piorini, Santa Marta, Santa Etelvina, Florestal,            

Francisca Mendes e Gustavo Nascimento. 

 

Fórum Desembargador Azarias Menescal de Vasconcellos 

Localizado no bairro Jorge Teixeira, sedia 9º, 10º e 16º Juizados Especiais Cíveis, e abrange as                

seguintes áreas geográficas: Amazonino Mendes (Mutirão), Armando Mendes, Arthur Virgílio,          

Bairro Novo, Braga Mendes, Cidade Alta, Cidade de Deus, Colônia Antônio Aleixo, Colônia             

Cachoeira Grande, Novo Reino, Ouro Verde, João Paulo, Jorge Teixeira, Mauazinho, Monte            

Sião, Nossa Senhora de Fátima, Nova Conquista, Nova Floresta, Nova Vitória, Zumbi dos             

Palmares, Gilberto Mestrinho, Parque das Garças, Puraquequara, Santa Inês, São José dos            

Campos, São José Operário, São Lucas, Tancredo Neves, Val Paraíso, Vila Nova, Distrito             

Industrial II e Grande Vitória. 

 

8ª Vara do Juizado Especial Cível (Unidade Nilton Lins) 

Localizada no bairro Parque das Laranjeiras, dentro do campus da Universidade Nilton Lins,             

passa a atender os mesmos lugares do Fórum Mário Verçosa, com a mesma sistemática de               

distribuição. 

 


