ANEXO VI

REGULAMENTO DO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
PDV – 02/2020
MODELO DO TERMO DE RENÚNCIA DE ESTABILIDADE LABORAL
Ao Departamento de Recursos Humanos da EMPAV
Recebido em _____/_______/2021
Assinatura:.....................................
Nome:.......................................................................................
Matricula nº.......................
Emprego/Cargo: .................................................................
Por meio do presente termo e para fins de adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV –,
autorizado nos termos da Portaria n. 058/2021, da Diretora Presidente da EMPAV declarar que
renuncio expressamente à(s) estabilidade(s) laboral abaixo indicada, adquirida por força de previsão
legal, judicial ou normativa. Declaro ainda que a presente renúncia, é dissociada de qualquer vício de
consentimento e formalizada com a Assistência Sindical de modo que nada terei para reclamar em
Juízo ou fora dele, com fundamento na estabilidade de que renuncio.
Indicação da(s) Estabilidade(s)
( ) estabilidade decenal – art. 492 da CLT (situação anterior a vigência do FGTS);
( ) dirigente sindical, inclusive suplente (art. 8º, VIII, da CF);
( ) membro de CIPA, inclusive suplente (Súmula nº 339, I, do TST – art. 10, II, a, dos ADCT, da
CF);
( ) percepção de auxílio-doença acidentário nos últimos 12 (doze) meses, incluindo doença
ocupacional pré-existente que tenha ou não se manifestado durante o contrato de trabalho (art. 118, da
Lei nº 8.213/91);
( ) membro do Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, inclusive suplente (art. 3º, §7º, da
Lei nº 8.213/91);
( ) estabilidade de gestante (art. 10, II, b, do ADCT, da CF);
( ) membro de Comissão de Conciliação Prévia, inclusive suplente (Art. 625-B, §1º, da CLT).
_______________________, _____ de _____________ de 2021.
_____________________________________
Assinatura do Requerente
Declaramos que, nos termos do art. 500 da CLT, assistimos o EMPREGADO acima
indicado em relação a renúncia à estabilidade laboral indicada no presente Termo de
Renúncia.
_______________________________________

(assinatura, nome e carimbo)
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