EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ______________________________

Nome:

Naturalidade:
Nacionalidade:
Estado Civil:
Profissão:

Identidade:

CPF:
PIS/PASEP:
Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:
Telefone e/ou celular:

vem propor a presente
AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA VINCULADA DO FGTS
em face da Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu representante
legal, em endereço já conhecido por este Juízo, pelos fatos e
fundamentos a seguir expostos:
DOS FATOS
A parte autora é optante pelo regime de FGTS desde _____________

______________________, tendo sido admitida pela(s) empresa(s) _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
em _________________________________________________, respectivamente,
conforme comprovante(s) em anexo.
A ré recusa-se a permitir a movimentação e o saque dos valores
depositados na(s) conta(s) vinculada(s) de titularidade da parte autora,
sob o fundamento de que essa não possui os documentos
comprobatórios dos motivos que ensejam o levantamento almejado.

DO DIREITO
Tem a parte ré a obrigação de permitir a movimentação e o
levantamento dos valores depositados em conta(s) vinculada(s) do FGTS
de titularidade da parte autora, com correção, posto que, na forma da
documentação anexa, se acham preenchidos os requisitos legais que
autorizam o saque, conforme o(s) seguinte(s) inciso(s) do art. 20 da Lei
nº 8.036 de 11 de maio de 1990:
( ) I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa
recíproca e de força maior.
(
) II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, declaração de nulidade do contrato de trabalho nas
condições do art. 19-A, ou ainda falecimento do empregador individual
sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato
de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida,
quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado.
(

) III - aposentadoria concedida pela Previdência Social.

(
) VIII - quando o trabalhador permanecer três anos
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do FGTS,
podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de
aniversário do titular da conta.
(
) XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes
for acometido de neoplasia maligna.
(
) XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for portador do vírus HIV.

(
) XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos
termos do regulamento.
(

) _______ - _____________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

DOS PEDIDOS:
Diante de todo o exposto requer a V.Exa.:
a) concessão da gratuidade de justiça, com fulcro na Lei nº
1.060/50, por não possuir condições de arcar com custas processuais e
honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família;
b) seja a ré citada na pessoa de seu representante legal para,
querendo, responder aos termos da presente;
c) seja a ré condenada a pagar à parte autora, mediante
movimentação e saque, os valores depositados na(s) conta(s)
vinculada(s) de FGTS de sua titularidade, acrescidos da devida correção
monetária e juros de mora.
Pretende provar o alegado por todos os meios permitidos em lei,
em especial prova documental.
Dá à causa o valor de R$ __________________ (____________________
_____________________________________________________________________),
e renuncia, desde já, a qualquer quantia acima de 60 (sessenta) salários
mínimos.
Nestes termos, pede deferimento.
___________________________________, ___ de ______________ de 2______.
_____________________________________________________
Assinatura do(a) Autor(a)

