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1 – O que é o Plano de Desligamento Incentivado? 

Os programas de demissão voluntária são uma forma de extinção do contrato de 

trabalho, por ato de liberalidade do empregado, no qual é oferecido pelo empregador 

um incentivo financeiro, com o objetivo de estimular a adesão ao programa e 

compensar financeiramente o trabalhador. Trata de um mecanismo amplamente 

difundido e utilizado por diversos órgãos da Administração Pública, por meio do qual o 

empregado, mediante os termos do Regulamento do Plano, poderá solicitar o seu 

desligamento. 

2 – Qual é a forma de adesão ao PDI/2020? 

A adesão ao PDI/2020 é de livre e espontânea vontade do empregado. 

3 – O empregado que faz adesão ao PDI/2020 será desligado em qual modalidade de 

rescisão? 

 O desligamento ocorrerá na modalidade “a pedido do empregado, sem cumprimento e 

sem indenização do aviso prévio”.  

4- Como será feita a inscrição no PDI/2020? 

A inscrição no PDI/2020 será realizada por meio do formulário eletrônico “Termo de 
Adesão” disponível no Simulador (https://simulador.correios.com.br/home). 

5 – Quando poderei aderir ao PDI/2020? 

As adesões, mediante inscrição, poderão ser realizadas na seguintes datas: 

Ciclo Início Término 

Adesão – 1º ciclo 04/01/2021 15/01/2021 

Adesão – 2º ciclo 10/03/2021 23/03/2021 

 

6 – Estou afastado temporariamente da Empresa (férias, cedido/liberado para outros 

órgãos, etc.), posso me inscrever no PDI/2020? 

Sim. O empregado poderá se inscrever preenchendo o “Termo de Adesão” disponível 
no Simulador (https://simulador.correios.com.br/home), mas o seu desligamento está 

condicionado ao seu retorno às suas atividades nos Correios, no prazo de até 48 

(quarenta e oito) horas antes da data prevista para o desligamento e na forma 

estabelecida no regulamento. 

7 – Estou com férias agendada para a data prevista de desligamento, posso me 

inscrever no PDI/2020?  

Sim. O empregado deverá solicitar o cancelamento das férias por meio de requerimento 

direcionado à GPAG/CEGEP. 

 

 

https://simulador.correios.com.br/home
https://simulador.correios.com.br/home
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8 – Quais os critérios para adesão ao PDI/2020? 

Poderá se inscrever no PDI/2020 qualquer empregado do quadro de efetivo próprio dos 

Correios, que estiver na situação de ATIVO na data do desligamento e que atenda a pelo 

menos 01 (um) dos seguintes requisitos:  

 1. Aposentado, excetuando aquele enquadrado no subitem 3.3 do Regulamento do 

PDI/2020; ou 

2.Enquadrado em cargo em extinção (Anexo 1 do Regulamento do PDI/2020); ou  

3.Ter tempo de efetivo exercício nos Correios maior ou igual a 15 (quinze) anos na data 

do desligamento.  

Além do atendimento de pelo menos 1 (um) dos requisitos e critérios elencados acima, 

é necessário possuir 36 (trinta e seis) meses de remuneração, nos últimos 60 (sessenta) 

meses, anteriores ao mês de desligamento.  

9 – Existe idade limite para adesão ao PDI/2020? 

O empregado com idade igual ou superior a 75 anos até a data limite de desligamento 

do PDI/2020 não poderá aderir ao programa. 

10 – Quais são os cargos em extinção? 

A relação dos cargos em extinção consta no Anexo 1 do Regulamento do PDI/2020. 

11 – De que forma será calculado do Tempo de Efetivo Exercício na Empresa? 

O tempo de efetivo exercício nos Correios será calculado em dias até a data do 

desligamento, dividido por 365, com arredondamento universal para 2 casas decimais, 

limitado a 35 anos. Somente serão computados os períodos de afastamento 

considerados como efetivo exercício pela Empresa, conforme Manual de Pessoal – 

MANPES, Módulo 19, Capítulo 3.  

12 – Fiz a inscrição no PDI/2020. Existe a possibilidade de os Correios não acatarem o 

meu desligamento? 

Sim. A adesão ao PDI/2020 não assegura o desligamento. O empregado deverá atender 

todos os requisitos e critérios de elegibilidade e demais critérios previstos para o 

desligamento, todos constantes do Regulamento do PDI/2020. 

Também será verificada a inexistência de processo administrativo ou judicial que 

possam implicar na aplicação de penalidade de perda do cargo/emprego público. 

Além disso, deverá ser observada a disponibilidade orçamentária, conforme os critérios 

de priorização de desligamento. 

13 – Quais situações podem restringir o meu desligamento? 

O empregado não poderá se desligar no PDI/2020 se na data do desligamento estiver 

enquadrado em pelo 1 (uma) das seguintes situações:  
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- estar em gozo de estabilidade provisória prevista em lei ou sentença normativa;  

- estar em situação de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho; 

- ter exame médico demissional com resultado INAPTO; 

- ter sido condenado por decisão administrativa e/ou judicial transitada em julgado que 

determine a rescisão do contrato de trabalho com a consequente perda do 

cargo/emprego público; 

- estar respondendo processo administrativo ou judicial relacionados à prática de atos, 

no âmbito dos Correios, que possam implicar na aplicação de penalidade de demissão 

por justa causa ou de perda do cargo/emprego público; 

 - ter sido condenado por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, que 

determine a demissão por justa causa ou a rescisão do contrato com a consequente 

perda do cargo/emprego público; 

- ser empregado reintegrado ou readmitido por força de decisão judicial provisória sem, 

porém, haver o trânsito em julgado da ação, tornando definitiva a reintegração ou 

readmissão. 

14 - Estou enquadrado na situação de estabilidade provisória prevista em lei ou 

sentença normativa. Não poderei me desligar no PDI/2020? 

O empregado só poderá se desligar se apresentar renúncia irrevogável, expressa, formal 

e escrita, no respectivo processo SEI de desligamento, na presença de duas 

testemunhas, mediante preenchimento do “Termo de Renúncia – PDI/2020”, a ser 

disponibilizado para preenchimento no sistema SEI. 

15 - Quais são as condições renunciáveis? 

As condições renunciáveis estão elencadas no item 8 do Regulamento do PDI/2020. 

16 – Como será a priorização para desligamento no PDI/2020? 

De acordo com a capacidade de processamento das rescisões de contrato de trabalho e 

com o limite orçamentário destinado pela empresa, a priorização utilizará os seguintes 

critérios, nesta ordem: 

a) - empregado com maior valor total do incentivo financeiro; 

b) - estar aposentado; 

c) - empregado com maior idade, contados em dias; 

d) - empregado com maior tempo de efetivo exercício na Empresa, contados em dias.  

17 – Deixei de entregar o formulário “Pedido de Demissão sem o Cumprimento e sem 
Indenização do Aviso Prévio”, poderei me desligar no PDI/2020? 

Não. Se o empregado deixar de assinar o formulário eletrônico com o pedido de 

demissão, no mesmo sistema em que efetuou sua adesão e no prazo a ser divulgado no 
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próprio sistema, ele será eliminado do PDI/2020.  

18 – Fiz a minha inscrição no PDI/2020, posso desistir? 

Sim, das seguintes formas: 

a) Por meio do “Termo de Desistência da Adesão ao Plano de Desligamento 
Incentivado – PDI/2020”, disponível no Simulador 

(https://simulador.correios.com.br/home), até a data final do período de 

adesão; 

b) Ao deixar de apresentar o “Pedido de Demissão sem o Cumprimento e sem 
Indenização do Aviso Prévio”, situação em que será considerada Desistência 
Tácita; 

c) Até a data de desligamento por meio de assinatura do “Termo de Desistência da 
Adesão ao Plano de Desligamento Incentivado – PDI/2020”, no processo SEI 
indicado em seu Termo de Adesão. 

Não serão aceitos termos de desistência após a data de desligamento. 

19 - Qual é a data para desligamento? 

Os desligamentos serão efetivados nas seguintes datas: 

Ciclo Data de Desligamento 

1º ciclo 17/02/2021 

2º ciclo 20/04/2021 

20 – Como será o incentivo financeiro (indenização) no PDI/2020? 

O empregado que aderir ao PDI/2020 poderá optar por uma entre duas formas de 

pagamento do incentivo financeiro (Opção A ou Opção B), conforme o ciclo de 

desligamento (1º ciclo ou 2º ciclo).  

21 – Como será o incentivo financeiro para o 1º ciclo – opção A? 

O incentivo financeiro da opção A será estipulado por meio da seguinte fórmula: 

IF = IFA + IFD, 

Sendo: 

IF= Incentivo Financeiro 

IFA = Incentivo Financeiro de Adesão, pago em parcela única, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) 

IFD = Incentivo Financeiro Diferido, em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais, com teto 

mensal de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 

O incentivo financeiro diferido IFD será obtido por meio da seguinte fórmula: 

IFD = ((RM x TS) ÷ 100), 

https://simulador.correios.com.br/home
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Sendo: 

RM = Remuneração Média: valor da média aritmética simples das rubricas recebidas 
pelo empregado* nos últimos 60 (sessenta) meses, contados a partir do mês anterior 
ao do desligamento, observado o mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

TS = Tempo de Serviço: tempo de efetivo exercício nos Correios, limitado a 35 (trinta e 
cinco) anos. 

*a relação de rubricas consta do Anexo 6 do Regulamento do PDI/2020. 

22 – Como será o incentivo financeiro para o 1º ciclo - opção B? 

O incentivo financeiro da opção B será estipulado por meio da seguinte fórmula: 

IF = IFD + 5% do IFD, 

Sendo: 

IF= Incentivo Financeiro 

IFD = Incentivo Financeiro Diferido, em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais, com teto 

mensal de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 

5% do IFD =   5% (cinco por cento) do IFD mensal calculado.  

O incentivo financeiro diferido IFD será obtido por meio da seguinte fórmula: 

IFD = ((RM x TS) ÷ 100), 

Sendo: 

RM = Remuneração Média: valor da média aritmética simples das rubricas recebidas 
pelo empregado* nos últimos 60 (sessenta) meses, contados a partir do mês anterior 
ao do desligamento, observado o mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

TS = Tempo de Serviço: tempo de efetivo exercício nos Correios, limitado a 35 (trinta e 
cinco) anos. 

*a relação de rubricas constam do Anexo 6 do Regulamento do PDI/2020. 

23 – Como será o incentivo financeiro para o 2º ciclo – opção A? 

O incentivo financeiro do 2º ciclo – opção A será estipulado por meio da seguinte 

fórmula: 

IF = IFA + IFD, 

Sendo: 

IF= Incentivo Financeiro 

IFA = Incentivo Financeiro de Adesão, pago em parcela única, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) 

IFD = Incentivo Financeiro Diferido, em 70 (setenta) parcelas mensais, com teto mensal 

de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) 
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O incentivo financeiro diferido IFD será obtido por meio da seguinte fórmula: 

IFD = ((RM x TS) ÷ 100), 

Sendo: 

RM = Remuneração Média: valor da média aritmética simples das rubricas recebidas 
pelo empregado nos últimos 60 (sessenta) meses, contados a partir do mês anterior ao 
do desligamento, observado o mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

TS = Tempo de Serviço: tempo de efetivo exercício nos Correios, limitado a 35 (trinta e 

24 – Como será o incentivo financeiro para o 2º ciclo – opção B? 

O incentivo financeiro do 2º ciclo – opção B será estipulado por meio da seguinte 

fórmula: 

IF = IFD + 3% do IFD, 

Sendo: 

IF= Incentivo Financeiro 

IFD = Incentivo Financeiro Diferido, em 70 (setenta) parcelas mensais, com teto mensal 

de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) 

3% do IFD = IFD calculado, acrescido de 3% (três por cento) 

O incentivo financeiro diferido IFD será obtido por meio da seguinte fórmula: 

IFD = ((RM x TS) ÷ 100), 

Sendo: 

RM = Remuneração Média: valor da média aritmética simples das rubricas recebidas 
pelo empregado nos últimos 60 (sessenta) meses, contados a partir do mês anterior ao 
do desligamento, observado o mínimo de 36 (trinta e seis) meses. 

TS = Tempo de Serviço: tempo de efetivo exercício nos Correios, limitado a 35 (trinta e 
cinco) anos. 

25 – Como é feito o cálculo da Remuneração Média – RM? 

A Remuneração Média é composta pela média aritmética simples dos registros mensais 

das rubricas lançadas em folha de pagamento, discriminadas no Anexo 6 do 

Regulamento do PDI/2020, denominado de “Rubricas consideradas para composição da 

Remuneração Média do Incentivo Financeiro Diferido (IFD) – PDI/2020”. 

Serão consideradas as rubricas dos últimos 60 (sessenta) meses, contados a partir do 

mês anterior ao do desligamento, observado o mínimo de 36 (trinta e seis) meses, 

consecutivos ou não.  

O cálculo da média levará em conta o número de meses em que houve lançamento em 

folha de pagamento. 
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26 – Não tenho 36 meses para cálculo da Remuneração Média, poderei me desligar? 

Não. O empregado que não possuir o mínimo de 36 (trinta e seis) meses para a 

composição da Remuneração Média nos últimos 60 meses, contados a partir do mês 

anterior ao do desligamento, não poderá se desligar. 

27 – As rubricas decorrentes de decisão judicial farão da parte da Remuneração 

Média? 

As rubricas decorrentes de decisão judicial constantes do Anexo 6 do Regulamento do 

PDI/2021 somente farão parte da Remuneração Média se já houver a declaração do 

trânsito em julgado da ação até a data do desligamento do empregado. 

28 – Quando irá acontecer o pagamento do IFA – Incentivo Financeiro de Adesão? 

O pagamento da parcela única do Incentivo Financeiro de Adesão – IFA ocorrerá até o 

10º (décimo) dia do mês subsequente ao desligamento. 

29 – Quando será pago o IFD – Incentivo Financeiro Diferido? 

O pagamento do Incentivo Financeiro Diferido ocorrerá até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente ao mês do desligamento, sendo pago mensalmente, conforme a 

quantidade de parcelas da opção escolhida pelo empregado. 

30 – O IFD – Incentivo Financeiro Diferido do 1º Ciclo será pago em quantas parcelas? 

O Incentivo Financeiro Diferido – IFD, referente ao Primeiro Ciclo, será pago em 75 

(setenta e cinco) parcelas mensais. 

31 – O IFD – Incentivo Financeiro Diferido do 2º Ciclo será pago em quantas parcelas? 

O Incentivo Financeiro Diferido – IFD do 2º ciclo será pago em 70 (setenta) parcelas 

mensais. 

32 – O IFD – Incentivo Financeiro Diferido será reajustado? 

Sim. O IFD será reajustado anualmente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo). O reajuste será processado no mês subsequente ao aniversário de 

pagamento da primeira parcela do IFD, observando o índice de reajuste acumulado nos 

últimos 12 (doze) meses, conforme exemplo abaixo: 

Mês do 

Desligamento 

Pagamento da 

primeira parcela 

do IFD 

Período de Apuração 

do IPC-A Acumulado 

Efeito Financeiro 

do 1º Reajuste 

Mês de Pagamento 

(até o 10º dia do 

mês) 

Mês 1 /Ano 1 Mês 2/Ano 1 
Mês 3/Ano 1 a Mês 

2/Ano 2 
Mês 3/Ano 2 Mês 4/Ano 2 
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33 – Haverá incidência do Imposto de Renda – Pessoa Física (IRPF) sobre o Incentivo 

Financeiro – IF? 

Não. Sobre o IF não haverá incidência de Imposto de Renda. 

34 – Haverá recolhimento para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

sobre o Incentivo Financeiro - IF? 

Não haverá o recolhimento do FGTS sobre o Incentivo Financeiro. 

35 – Quando serão pagas as verbas rescisórias?  

Até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato do empregado. 

36 – O que será pago nas verbas rescisórias?  

Na rescisão do contrato de trabalho dos empregados elegíveis ao PDI/2020 e, que 

vierem a ser desligados da Empresa, além do Incentivo Financeiro, serão efetuados os 

cálculos dos pagamentos das verbas rescisórias, a seguir relacionadas, considerando a 

modalidade "demissão a pedido", sem a necessidade de cumprimento de aviso prévio: 

a) Remuneração até a data do desligamento (saldo de salário); 

b) Férias (proporcionais e vencidas, quando houver); 

c) Gratificação de férias (1/3) indenizada (gratificação de férias prevista na 

Constituição); 

d) Gratificação de Natal (13° salário) proporcional ao tempo trabalhado no ano 

do desligamento; 

e) Fundo de Garantia correspondente ao mês da rescisão; 

f) Outras parcelas devidas no ato da rescisão. 

Sob o saldo das verbas rescisórias incidirão os descontos legais e aqueles decorrentes 

de débitos que eventualmente o empregado mantenha com os Correios. 

37 – Como posso obter o valor do meu incentivo?  

Os valores dos incentivos individuais podem ser obtidos por meio do simulador 

disponibilizado aos empregados no seguinte link: 

https://simulador.correios.com.br/home. 

38 – Fiz a inscrição no PDI/2020 para o 1º ciclo e por algum motivo não fui desligado, 

poderei fazer a inscrição para o 2º ciclo? 

Sim. Contudo o desligamento no 2º fica condicionado ao atendimento de todos os 

requisitos e critérios estabelecidos no Regulamento. 

 

 

https://simulador.correios.com.br/home
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39 – Quando eu me desligar da Empresa por meio do PDI/2020, receberei a multa de 

40% sobre o meu FGTS? 

Considerando que a rescisão ocorrerá na modalidade "demissão a pedido", o 

empregado não fará jus ao recebimento da multa correspondente a 40% (quarenta por 

cento) sobre o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). 

40 – Quanto a dúvidas em relação ao Postalis?  

As dúvidas relacionadas ao POSTALIS devem ser sanadas no Site 
http://www.postalis.org.br/, por meio do Fale Conosco e/ou junto à Central de 
Atendimento 0800 878 9880 de segunda à sexta, de 8h às 18h.  

41 – Quando me desligar, poderei me manter no Plano de Saúde ofertado pela 

Empresa? 

Deverão ser observadas às disposições previstas no regulamento do Plano de Saúde 

quanto à possibilidade e forma de manutenção no Plano. As dúvidas referentes à Postal 

Saúde deem ser sanadas no site www.postalsaude.com.br ou junto à Central de 

Atendimento 0800 888 8116, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

42 – Qual o canal para tirar outras dúvidas sobre o PDI 2020? 

Caso ainda persista alguma dúvida o empregado deverá abrir chamado por meio do 

seguinte link: http://helpdesk, opção 08.00 – PDI 2020. 

 

****** 

 

 

 

http://www.postalis.org.br/
http://www.postalsaude.com.br/

