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PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE QUADRO – PAQ 

A Presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, no uso de 
suas atribuições estatutárias e aprovações legais competentes, 

RESOLVE: 

1. Instituir, no âmbito da Dataprev, o Programa de Adequação de Quadro – PAQ, nos 
termos do Edital anexo a esta Resolução; 

2. A adesão ao PAQ implica no reconhecimento pelo empregado de que as condições 
estabelecidas no Programa estão formuladas de forma transparente, deixando-o à 
vontade para a sua adesão voluntária e consciente e, desde que aderido ao Programa, 
admitindo que se submeterá a todas as Normas a ele inerentes, principalmente quanto 
à transação efetivada, com a assinatura do Termo de Rescisão do Contrato de 
Trabalho - TRCT. 

3. O pedido de adesão ao PAQ é um ato de livre e de espontânea vontade do empregado, 
além de intransferível, irrevogável e irretratável. 

4. A aprovação, pela Dataprev, da adesão do empregado ao PAQ, ficará condicionada 
ao preenchimento dos requisitos previstos no Edital que disciplina as regras do 
Programa. 

5. O Departamento de Administração de Pessoas - DEPE divulgará  as informações 
necessárias aos empregados elegíveis, com o objetivo de melhor orientá-los sobre o 
PAQ. Esta Resolução entra em vigor a partir de 08/01/2020. 

 

 
CHRISTIANE ALMEIDA EDINGTON 

Presidente



 
 

 

 

RESOLUÇÃO nº RS/3787/2020 

2/15 

ANEXO I 
 

EDITAL  
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE QUADRO – PAQ 

 
A Diretoria de Administração e Pessoas - DAP, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto da Dataprev, divulga critérios, condições e procedimentos para desenvolvimento 
do Programa de Adequação de Quadro – PAQ. 
 
 
1.0 – Do Objeto 
 
O Programa objetiva contribuir para adequação do quadro de pessoal e da estrutura funcional 
da Empresa, bem como proporcionar aos empregados o encerramento do vínculo trabalhista 
de forma consensuada e planejada. 
 
 
2.0 – Dos Critérios do Programa 
 
2.1 - O PAQ é destinado a todos os empregados do quadro permanente da Dataprev, lota-
dos nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, cujas atividades serão 
encerradas até o final de fevereiro de 2020, e que atendam aos requisitos definidos no pre-
sente Edital, na data de sua divulgação.  
 
2.2 – A modalidade da rescisão, pela adesão ao PAQ, será efetivada na forma de “RESCISÃO 
POR ACORDO” e tem como fundamento o art. 484-A, da Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, com incremento de incentivos pecuniários previstos neste Edital.  
 
 
3.0 - Das Inscrições 
 
3.1 – Os(As) empregados(as) interessados(as) em participar do Programa deverão formalizar 
seu Termo de Adesão no período fixado na forma da tabela do item 10.0, observados os 
requisitos deste Edital. 
 
3.1.1 – Para fins da formalização referida no item 3.1 será considerada a data de postagem 
da documentação, que deverá ser realizada na forma prevista no item 3.2. 

3.2 - O Termo de Adesão, bem como os demais formulários constantes nos anexos III, IV e V, 
se aplicáveis ao empregado aderente, deverão ser baixados do hotsite do Programa, 
preenchidos e assinados. Uma vez preenchidos e assinados devem ser encaminhados 
fisicamente à Coordenação Geral de Gestão Administrativa - Pessoas - CGPE, em Brasília,  
por meio de carta com Aviso de Recebimento – AR, para o endereço SAS, Quadra 1, Bloco 
E, 9º Andar, Brasília/DF – CEP 70.070-931, aos cuidados de Fernanda Ramos. 
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3.2.1 – O envio dos documentos serão realizados, por meio de carta registrada com Aviso de 
Recebimento – AR, às expensas da Dataprev. Para tanto, o empregado aderente deverá 
informar no envelope o código postal relativo ao seu estado de origem, conforme tabela 
abaixo: 

 

3.2.1.1 – Não serão passíveis de reembolso valores gastos com envios em descumprimento 

do disposto no subitem 3.2.1 (Ex: Sedex, Sedex10, entre outros). 

3.2.2 – Para fins de agilidade do processo de análise dos requisitos de elegibilidade, os 
formulários devidamente preenchidos e assinados poderão ser digitalizados e enviados por 
e-mail, no endereço supe@dataprev.gov.br. 

3.2.3 – A adesão será registrada no hotsite, porém somente será efetivada  após a análise 
dos documentos físicos recebidos pela Coordenação Geral de Gestão Administrativa - 
Pessoas – CGPE e se observados os requisitos previstos no item 4.0, nos moldes do item 
6.0. 

 
3.3 - A adesão ao Programa implica no conhecimento e na aceitação por parte do 
empregado(a) de todas as condições constantes deste Edital. 
 
3.4 – O aceite da adesão do empregado ao PAQ, pela Dataprev, implica no reconhecimento 
de que foram preenchidos todos os requisitos para a adesão previstos neste Edital.  
 
 
4.0 - Dos Requisitos para Adesão 
 
4.1 - Para aderir ao PAQ, são elegíveis os empregados(as) lotados nos estados do Acre, 
Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, 
Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins, desde que não se enquadrem nas condições 
abaixo apresentadas: 
 
a) Empregado contratado(a) sob o regime de demissibilidade “ad-nutum”; 
 
b) Empregado(a) que responde a Processo de Sindicância Preparatória/Contraditória; 

c) Empregado que figure como réu em demanda judicial promovida pela Dataprev, salvo se 
houver possibilidade de compensação de valores nas verbas rescisórias; 

UF Código UF Código UF Código UF Código

AC 74615017 ES 74615149 MT 74615408 RO 74615017

AL 74615068 GO 74615432 PA 74615017 RR 74615017

AM 74615106 MA 74615033 PE 74615114 RS 74615297

AP 74615017 MG 74615351 PI 74615203 SE 74615181

BA 74615130 MS 74615378 PR 74601865 TO 74615017

https://correiov3.dataprev.gov.br/
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d) Empregado(a) com o Contrato de Trabalho suspenso. 
 
4.2 - Empregados(as) eleitos(as), titulares e suplentes, para exercerem mandatos que 
ensejem estabilidade provisória, nos termos da Lei ou de Acordo Coletivo de Trabalho (tais 
como Sindicatos, CIPA, OLT) tornar-se-ão elegíveis se renunciarem expressamente à 
estabilidade com ratificação do Sindicato local, conforme modelo no Anexo III. 
 
4.3 - Empregados(as) com o contrato de trabalho ativo, porém ainda em gozo de estabilidades 
provisórias nos termos da Lei e da Cláusula 38ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020 
(tais como gestantes, acidentados, reabilitados), são considerados elegíveis para aderirem ao 
PAQ, sendo garantido o direito à indenização correspondente ao período de estabilidade re-
manescente, quando o prazo estabilitário for expressamente definido e previsto em lei ou 
Norma Coletiva vigente e aplicável às partes. 
 
4.3.1 – O Período de estabilidade remanescente referido no subitem 4.3 será calculado a 
depender de cada situação específica em que se encontrar o empregado estável, prevista em 
lei ou Norma Coletiva vigente e aplicável às partes. 

 

4.4 - Empregados(as) em gozo de férias poderão aderir ao Programa quando do retorno à 
atividade, sendo respeitado o prazo de 12 (doze) dias para adesão. 

 

4.4.1 - Se o período de adesão, previsto no item 10.0, recair integralmente ou iniciar durante 
o gozo das férias, a contagem do prazo terá início a partir do primeiro dia útil subsequente ao 
término do afastamento. 

 

4.4.2 - Se o período de férias iniciar após o começo do transcurso do prazo de adesão, pre-
visto no item 10.0, suspende-se a contagem durante o período de afastamento e retoma-se 
no dia imediatamente subsequente ao término do afastamento, ainda que recaia em final de 
semana ou feriado, sendo respeitado o prazo total previsto no subitem 4.4. 

 

4.5 – Os(As) empregados(as) em licença sem remuneração poderão aderir ao Programa, 
desde que solicitem o término da licença antes de formalizar a adesão, conforme modelo no 
Anexo IV. 
 
4.6 – Os(As) empregados(as) cedidos(as) poderão aderir ao Programa, desde que apresen-
tem declaração de ciência assinada pelo Órgão Cessionário, conforme modelo no Anexo V. 
 
 
5.0 - Dos Documentos Obrigatórios 
 
5.1 - O(A) empregado(a) interessado(a) em participar do Programa, deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
 
a) Termo de Adesão, datado e assinado, conforme modelo disponível  no hotsite do Programa; 
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b) Solicitação do término da licença sem remuneração, em se tratando de empregado(a) 
nessa condição, conforme modelo no Anexo IV; 
 
c) Declaração de ciência por parte do Órgão Cessionário, em se tratando de empregado(a) 
cedido(a), conforme modelo no Anexo V; 
 
d) Termo do Acordo da Extinção do Contrato de Trabalho (484-A, CLT), conforme Anexo VI. 
 
 
6.0 – Da Avaliação dos Requisitos 
 
6.1 - O processo de seleção para participação no Programa, será coordenado pela Diretoria 
de Administração e Pessoas - DAP, por meio do Departamento de Administração de Pessoas 
- DEPE, no qual será avaliado o cumprimento dos requisitos previsto no item 4.0 e 
documentos entregues conforme itens 3.0 e 5.0. 
 
6.1.1 - Em sendo preenchidos todos os requisitos, a adesão ao Programa será automática, 
não cabendo impugnação dessa adesão. 
 
6.1.2 -  Os empregados que solicitarem a adesão e não preencherem todos os requisitos para 
adesão ao Programa receberão comunicado formal do Departamento de Administração de 
Pessoas – DEPE, informando os motivos pelo indeferimento da adesão. 
 
 
7.0 – Da Revisão do Resultado 
 
7.1 – O(A) empregado(a) que tiver negado o seu pedido de adesão poderá encaminhar, no 
prazo de 02 (dois) dias corridos a contar da comunicação da decisão de negativa, solicitação 
de revisão dos dados próprios, conforme previsão no item 10.0, a qual deverá ser 
encaminhada formalmente ao Departamento de Administração de Pessoas – DEPE.  
 
7.2 - Após análise das solicitações de revisão de que trata o subitem 7.1, a Dataprev 
manifestar-se-á por escrito sobre o resultado, diretamente ao interessado. As decisões da 
Dataprev aqui previstas são irrecorríveis. 
 
 
8.0 – Da Modalidade da Rescisão e das Verbas Rescisórias 
 
8.1 - O(A) empregado(a) que aderir ao PAQ, além dos incentivos financeiros e sociais 
previstos no item 9.1 deste Edital, fará jus ao recebimento de verbas rescisórias, na forma do 
art. 484-A, da CLT, nos seguintes moldes: 
 
a) 50% (cinquenta por cento) do aviso prévio;  
 
b) 20% (vinte por cento) da multa sobre os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11326566/parágrafo-1-artigo-18-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11326597/artigo-18-da-lei-n-8036-de-11-de-maio-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
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c) Integralidade das demais verbas trabalhistas, incluindo aquelas relacionadas à 
compensação/indenização por estabilidades, nos casos que legalmente couber; 
 
8.2 – Nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 484-A, da CLT, a adesão ao PAQ permitirá a 
movimentação da conta vinculada do empregado aderente no Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada 
até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos disponíveis na conta vinculada e não 
autoriza o ingresso em Programa de Seguro-Desemprego.  
 
 
9.0 – Dos Incentivos Financeiros e Sociais  
 
9.1 – Ao(À) empregado(a) que aderir ao Programa, além das verbas rescisórias por acordo 
prevista no artigo 484-A, da CLT e enumeradas no item 8.1, receberá incentivos, que se 
consubstanciam em: 
 
a) Indenização variável que equivalerá ao valor de 25% (vinte e cinco porcento) incidentes 
sobre o total dos depósitos efetuados pela Dataprev na conta vinculada do FGTS, para fins 
rescisórios. 
 
b) Indenização variável que equivalerá até a 45 (quarenta e cinco dias) do valor da 
remuneração mensal do empregado aderente, a depender do tempo de serviço na Dataprev, 
calculada conforme subitem b.1 abaixo: 
 

b.1) Os empregados que contem com até 1 (um) ano de serviços prestados à Dataprev 
receberão 15 (quinze) dias da indenização referida no subitem antecedente. Aos 
empregados que superarem esse período trabalhado, para a base de cálculo da 
indenização variável, serão acrescidos 1,5 (um ponto cinco) dia para cada 1 (um) ano 
de serviço prestado, até o máximo de 30 (trinta) dias, perfazendo um total de até 45 
(quarenta e cinco) dias. Dessa forma, o empregado que contar, por exemplo, com mais 
de 20 (vinte) anos de serviços prestados à Dataprev receberá a indenização variável 
correspondente à remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
c) Liberação, em pecúnia, da licença-prêmio não usufruída, integral ou proporcional, a ser 
indenizada em rubrica específica, contado o prazo dentro dos critérios estabelecidos na 
Cláusula 23ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020 - LICENÇA PRÊMIO. 
 
d) Indenização variável correspondente a 12 (doze) vezes o valor pago ao empregado e aos 
seus dependentes, pela Dataprev, no mês de dezembro/2019, a título de reembolso de plano 
de saúde ou GEAP, conforme previsto na norma interna de benefício assistência à saúde da 
DATAPREV (N/GP/039). 
 

d.1) O pagamento será realizado em única parcela, no ato da rescisão;  
 
d.2) Não serão consideradas inclusões de novos dependentes, qualquer que seja o mo-
tivo, excetuando filhos(as) nascidos(as) nos 30 (trinta) dias antecedentes à publicação 
deste Edital; 
 



 
 

 

 

RESOLUÇÃO nº RS/3787/2020 

7/15 

d.3) O pagamento a ser assumido pela Dataprev refere-se exclusivamente aos valores 
das cotas (contribuição) da Empresa referente ao(a) próprio(a) e respectivo(s) depen-
dente(s) inscrito(s) até o mês anterior ao do início do período para adesão ao PAQ, salvo 
para novas inscrições, no termos referidos no subitem d.2. 

 
e) Indenização variável correspondente a 12 (doze) vezes o valor referente à cota-parte da 
empresa relacionada à contribuição mensal da Prevdata, com base no valor pago no mês de 
dezembro/2019, excluindo-se a quantia paga pelo 13º salário. 
 

e.1) O pagamento a ser assumido pela Dataprev refere-se, exclusivamente, aos valores 
da cota-parte da Empresa pago em Plano da Prevdata ativo; 
 
e.2) O pagamento será realizado em única parcela, no prazo legal, após o ato da 
rescisão; 
 
e.3) A Dataprev não responderá por qualquer parcela referente a operações realizadas 
entre o(a) participante aderente e a Prevdata, tampouco responderá por parcelas 
decorrentes de eventuais déficits atuariais da contribuição do empregado(a). 

 
9.2 - Sobre o incentivo financeiro previsto no item 9.1, não há incidência de contribuições 
previdenciárias ao RGPS, à Previdência Complementar, Imposto de Renda e nem 
recolhimento do FGTS, nos termos do inciso XX do item 15.2 do Manual da GFIP/SEFIP, 
aprovado pela IN/MPS/SRP- 880/2008 e do Art. 35, III, alínea c, do Decreto 9.580/2018. 
 
9.3 – A soma dos Incentivos  Financeiros e Sociais previstos no item 9.1 com valores das 
Verbas Rescisórias previstos no item 8.1 não poderá ultrapassar R$300.000,00 (trezentos mil 
reais), não sendo devidos ao empregado os valores dos Incentivos que ultrapassarem o limite 
aqui estabelecido. 
 
9.4 - Deferido o pedido, a Dataprev encaminhará às instituições conveniadas com a Empresa 
a relação de empregados(as) aderidos ao Programa, para ações necessárias quanto ao 
desconto de consignações que, em seu nome, estiverem averbados. 
 
9.5 - A Diretoria de Administração e Pessoas - DAP disponibilizará, no hotsite do Programa, 
uma aplicação para identificação individual dos valores estimados de rescisão e de incentivos, 
que contemplarão no total as seguintes rubricas: 
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* Conforme regras especificadas no subitem 9.1 
 
9.6. A data da rescisão do contrato de trabalho, na modalidade prevista neste Edital, será 
realizada a critério da Dataprev, dentro do prazo estabelecido no item 10.0  “Do Cronograma”. 
  
9.7 - As verbas a serem pagas pela Dataprev, por força do desligamento consequente da 
adesão a este Programa, estarão sujeitas aos descontos permitidos em lei e previstos no 
contrato de trabalho. 
 
 
10.0 –Do Cronograma 
 
10.1- O processo de que trata este Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
 

Etapas Datas 

Publicação do Edital 08/01/2020 

Adesão do(a) empregado(a) 09/01/2020 a 20/01/2020 

Avaliação de Requisitos – observado o item 

6.0  

10/01/2020 a 29/01/2020 

Revisão – observado o item 7.0 10/01/2020 a 29/01/2020 

Resultado Final 30/01/2020 

Desligamentos A partir de 10/01/2020 até 28/02/2020 

 
 
 
 

Verbas Rescisórias (Art. 484-A, CLT) Incentivos PAQ

 - 20% Multa FGTS sobre saldo para fins 

rescisórios

 - Indenização equivalente a 25% incidentes 

sobre o sobre saldo FGTS para fins rescisórios

 - 50% Aviso prévio indenizado
 - Indenização equivalente até a 45 dias da 

remuneração*

 - Saldo de Salário
 - Indenização da licença-prêmio integral ou 

proporcional (se houver)

 - 13º Salário Proporcional  - Indenização de 12 meses Assistência Médica*

 - Férias vencidas e Proporcionais (se houver)  - Indenização de 12 meses Prevdata*

Verbas Rescisórias + Incentivos
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11.0 - Disposições Gerais 
 
11.1 - A adesão ao Programa é um ato de livre e espontânea vontade do(a) empregado(a), 
bem como irretratável e irrevogável. 
 
11.2 - O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) deverá discriminar 
pormenorizadamente as verbas adimplidas por força da adesão ao Programa. 
 
11.3 - O empregado(a) que aderir ao PAQ deverá permanecer em atividade até se efetivar o 
seu desligamento pela Dataprev, permanecendo íntegro seu vínculo em todas as obrigações 
que lhe são inerentes. 
 
11.4 – O empregado(a) que aderir ao PAQ poderá usufruir dos benefícios do Programa de 
Apoio ao Empregado DATAPREV - PAED, ainda pelo prazo de 6 (seis) meses, contados do 
seu desligamento. 
 
11.5 – Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Administração de Pessoas - DAP. 
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ANEXO II 

TERMO DE ADESÃO – PAQ 

 

Eu, ___________________________________ (nome do(a) empregado(a)), matrícula nº. 
__________, venho por intermédio deste Termo, manifestar minha expressa adesão ao 
Programa de Adequação de Quadro – PAQ, instituído pela Dataprev, declarando ser 
conhecedor(a) de todas as condições nele previstas, concordando em receber os valores 
estipulados no Programa, a título de incentivo, bem como os valores rescisórios relativos à 
modalidade de rescisão por acordo, previsto no artigo 484-A, da CLT. 

Declaro estar ciente e concordo com o direito reservado à Dataprev de recusar meu pedido 
de adesão ao Programa, caso não atenda aos requisitos e critérios estabelecidos no Edital 
publicado. 

Declaro que estou ciente e de acordo com todos os termos e condições estabelecidos no 
Programa de Adequação de Quadro – PAQ, em especial, no que se refere à impugnação 
de regras constantes em seu respectivo Edital após a minha adesão, que poderá implicar, 
a critério da Dataprev, na revogação da aprovação da adesão. 

 

__________ (local), ___ de __________ de 2020. 

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Empregado 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura/carimbo do Setor de Pessoas 
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ANEXO III 

TERMO DE RENÚNCIA 
 

Eu, ___________________________________ (nome do(a) empregado(a)), matrícula nº. 
______________, empregado eleito como representante da entidade 
______________________, venho por intermédio deste Termo, tendo em vista meu interesse 
em aderir ao Programa de Adequação de Quadro – PAQ, instituído pela Dataprev, manifestar 
minha expressa renúncia à estabilidade de que sou detentor. 
 
Declaro estar ciente de que o aceite, pela Dataprev, do presente Termo de Renúncia, está 
condicionado à expressa ratificação pelo Sindicato local, nos termos do subitem 4.2 do Edital 
do Programa. 
 
 
 

__________ (local), ___ de __________ de 2020. 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do Empregado 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura/carimbo do Sindicato 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura/carimbo do Setor de Pessoas 
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ANEXO IV 

SOLICITAÇÃO DE TÉRMINO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO 

 

Eu, ___________________________________ (nome do(a) empregado(a)), matrícula nº. 
______________, empregado(a) em gozo de Licença sem Remuneração, venho por intermé-
dio deste Termo, tendo em vista meu interesse em aderir ao Programa de Adequação de Qua-
dro – PAQ, instituído pela Dataprev, manifestar minha expressa solicitação de término da re-
ferida licença, a contar desta data. 
 
 
 

__________ (local), ___ de __________ de 2020. 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do Empregado 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura/carimbo do Setor de Pessoas 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO QUADRO EXTERNO – PAQ 

 

 
Em cumprimento ao Edital que rege o PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE QUADRO – PAQ, 
declaro ciência a respeito da expressa e voluntária adesão do(a) empregado(a) 
_____________________________, matrícula nº. ___________, ao referido Programa de 
Adequação de Quadro – PAQ, instituído pela Dataprev. 
 
 
(      ) A cessão do empregado acima mencionado será encerrada na véspera da data do seu 
efetivo desligamento na Entidade de origem (Dataprev). 
 
 
(       ) O encerramento da cessão do empregado acima mencionado ocorrerá no primeiro dia 
útil subsequente à assinatura desta declaração, com o respectivo retorno dele à Entidade de 
origem (Dataprev). 
 
 
 

__________ (local), ___ de ___________ de 2020. 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura/carimbo do Órgão Cessionário ou Entidade Cessionária 
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ANEXO VI 

TERMO DE ACORDO DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 
 
Por este instrumento, de um lado Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - 

Dataprev, inscrita no CNPJ sob o nº 42.422.253/0001-01, e de outro lado Sr(ª). [ _______], 

matrícula [ _______], inscrito(a) no CPF sob o nº [ _______], portador(a) da Cédula de Iden-

tidade RG nº [ _______],  (SSP/[___], expedida em [ _______], e da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) nº [ _______], Série [ _______] (UF), na forma do artigo 484-A, da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do Programa de Adequação de Quadro – PAQ, 

ao qual aderi espontaneamente mediante Termo de Adesão próprio, formalizam o presente 

ACORDO para extinção do contrato de trabalho vigente, nos seguintes termos: 

 

1 – O Aviso Prévio será indenizado. 

 

2 – O(A) empregado(a) declara ter ciência de que o aviso prévio indenizado e a indenização 

sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço serão devidos pela metade e que 

será permitida a movimentação da conta vinculada no FGTS limitada até 80% (oitenta por 

cento) do valor dos depósitos, observadas as regras previstas na Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990. 

 

3 - Declara ainda o empregado ter ciência da não autorização ao ingresso no Programa de 

Seguro-Desemprego, conforme disposto no § 2º do art. 484-A da CLT. 

 

4 – Além das verbas acima citadas, a Dataprev paga ao empregado, em única parcela, devi-

damente discriminadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, a título de verbas 

indenizatórias decorrentes da adesão do(a) empregado(a) ao Programa de Adequação de 

Quadro – PAQ a seguir discriminadas: 

  

4.1) Indenização equivalente a 25% incidentes sobre o total dos depósitos disponíveis na 

conta vinculada do FGTS, conforme alínea “a” do subitem 9.1 do Edital do PAQ; 

4.2) Indenização equivalente a [____] dias da remuneração, conforme alínea “b” do subitem 

9.1 do Edital do PAQ; 

4.3) Indenização da licença-prêmio integral ou parcial não usufruída, conforme alínea “c” do 

subitem 9.1 do Edital do PAQ; 

4.4) 12 meses Assistência Médica, conforme alínea “d” do subitem 9.1 do Edital do PAQ; 

4.5) 12 meses Prevdata (exclusivamente cota-parte patrocinadora), conforme alínea “e” do 

subitem 9.1 do Edital do PAQ; 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.036-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.036-1990?OpenDocument
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5 – Mediante recebimento das verbas legais e indenizatórias aqui mencionadas, discriminadas 

no TRCT em anexo, o(a) empregado(a) dá plena e rasa quitação para nada mais reclamar 

em juízo ou fora dele. 

 

Por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual 

teor e forma. 

 
__________ (local), ___ de __________ de 2020. 

 
 

        ________________________________________________________________ 
Empregado(a) – nome completo 

 
 

        ________________________________________________________________ 
  Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev                                   

 
 
 
 

Testemunhas: 
 

1) ___________________________________________Matrícula:___________ 

2) ___________________________________________Matrícula____________ 

 

 

 


