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Vice-Presidência de Gestão de Pessoas

Carta b'=\í /2017 - VIGEP
Brasília, I3de fevereiro de 2017.

A Sua Senhoria o Senhor
RODRIGOCAMARGO BARBOSA
Rua Inspetor José Aparecido n.º 285 - São Bento
30350-730 - Belo Horizonte - MG

Assunto: Resposta à Notificação Extrajudicial

Prezado Senhor,

1. Em atenção à Notificação Extrajudicial formalizada em nome da Associação dos
Profissionais dos Correios - ADCAP, tendo como objeto questionamentos referentes ao Plano
de Desligamento Incentivado - PDI/2017, esclarecemos:

Questionamento 1- Ausência de previsão de cláusula contratual que assegure a manutenção
do Plano de Saúde após o desligamento.

Quanto a este item, esclarecemos que, independentemente da inauguração do PDI/2017, as
condições de inclusão, cobertura e desligamento dos beneficiários (titulares e dependentes)
no Plano de Saúde obedecem as disposições firmadas em Acordo Coletivo de Trabalho.
Significa dizer que o Regulamento do PDI/2017 não é instrumento hábil para modificar as
regras de cobertura assistencial, sob pena de descumprimento do Acordo Coletivo.
Dessa forma, a manutenção do Plano de Saúde deve obedecer as regras vigentes, aplicáveis
para os demais casos de demissão a pedido.
Esclarecemos que, de acordo com a Cláusula 28 do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT
2016/2017, a manutenção do Plano de Saúde, após desligamento do empregado, só é
possível para os que já estão aposentados pelo INSS ou se aposentem até a data do
desligamento no PD12017. É necessário, também, que a aposentadoria, concedida pelo INSS,
tenha ocorrido durante a vigência do contrato de trabalho do empregado nos Correios.

Questionamento 2 - Ausência de garantia expressa de que o Postalis assegurará a
complementação de aposentadoria prevista no plano BD.

Em cumprimento à exigência constante na Portaria n.º 27/2012/DEST /MP, a aprovação do
PDI foi acompanhada de estudo atuarial para certificar a liquidez dos planos de previdência
administrados pelo Postalis. A esse respeito, conforme nota emitida pelo referido Instituto,
respeitando-se o número aproximado de 6.976 adesões e demais premissas acima
detalhadas, o Plano de Desligamento Incentivado - PDI é suportável pelo plano BD Saldado.
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Sobre este ponto específico, registramos que o cumprimento, pelos Correios, dos planos de
equilíbrio atuarial aprovados pelo Postalis, configura o compromisso na busca permanente
da Iiquidez dos planos administrados pelo referido instituto.

É oportuno registrar que o Regulamento do PDI/2017 não é instrumento hábil para
estabelecer garantias e impor obrigações com impacto na relação contratual existente entre
empregados e o instituto de previdência complementar.

Outras informações podem ser esclarecidas no sítio eletrônico www.postalis.org.br

Questionamento 3 - Ausência de previsão de responsabilidade solidária da União no caso dos
Correios inadimplir o pagamento das parcelas acordadas no PDI.

O PDI/2017 está estruturado na premissa de sustentabilidade financeira do Plano,
assegurando o pagamento de todas as parcelas previstas no Regulamento. A própria
formalização do acordo de pagamento do Incentivo Financeiro Diferido, por meio do Contrato
específico, demonstra a seriedade e o compromisso que os Correios tem com os empregados
que aderirem ao PD1/2017.
Adicionalmente, informamos que todas diretrizes impostas pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais-SEST/MP, constantes da Portaria n.Q 27/2012/DEST/MP,
foram efetivamente cumpridas pelos Correios. Não há determinação, ou mesmo orientação
para que fique consignado nos programas de desligamento voluntário disposições que exijam
responsabilidades à União.
Vale consignar que nos termos do art. 6 do Decreto n.O8.016/2013, que aprovou o Estatuto
Social dos Correios, o capital social dos Correios é constituído integralmente peja União.

Questionamento 4 -Imprecisões das cláusulas do contrato de pagamento do PDI

No intuito de mitigar equívocos de interpretação, a minuta de contrato constante do Anexo
VI foi objeto de prévia análise da área jurídica dos Correios. No nosso entendimento não há
necessidade de alterar os documentos já chancelados pelas instâncias competentes. Eventual
alteração poderia comprometer a transparência, a regularidade e o cronograma do Plano.
Entretanto, caso haja alguma situação específica que mereça apreciação, solicitamos que nos
seja apresentada para análise e deliberação de modo específico.

Questionamento 5 - Cláusula Sexta do contrato

Tendo em vista os questionamentos feitos em relação à redação da alínea "c" dp cláusula 6ª
da minuta de Contrato de Pagamento do Incentivo Financeiro Diferido e após consulta à área
jurídica dos Correios, concluiu-se pela exclusão da referida alínea.
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Questionamento 6 - Ausência de previsão de vencimento antecipado ou de aplicação de multa
nos casos de atraso de pagamento da parcela mensal

Entendemos que, conforme já esclarecido, o PDI/2017 está ancorado na premissa de
sustentabilidade do Plano, afastando a possibilidade dos Correios atrasarem os pagamentos
previstos no Contrato.
Ainda assim, é importante registrar que trata-se de contrato de adesão voluntária.

Questionamento 7 -Justificativa para o estabelecimento de teto do IFD

De acordo com o regramento vigente, a aprovação de programas de desligamento voluntário,
no âmbito das empresas estatais federais, é de competência da SEST/MP. Entre as premissas
utilizadas pela referida Secretaria está a necessidade de fixação de parâmetros que
assegurem a sustentabilidade do plano, à luz do desempenho financeiro da empresa, sem
perder de vista a necessidade de manter a atratividade do Plano, de forma que seja cumprido
o objetivo de contribuir com a redução das despesas de pessoal.
Durante a construção do PD1/2017, em diversas reuniões técnicas a direção dos Correios
atuou para negociar a não fixação de teto nas parcelas do IFD, bem como para estender o
prazo de pagamento para 120 meses, no intuito de viabilizar maior atratividade ao Plano.
Apesar de todos os esforços empreendidos, a SEST/MP sinalizou que o Plano somente seria
aprovado mediante a fixação de teto nas parcelas do IFD e desde que o período de pagamento
não fosse superior a 96 meses.
Ressaltamos que apesar de tais limitadores, o PDI/2017 é um Plano bastante vantajoso para
os empregados, principalmente se compararmos os incentivos financeiros recentemente
ofertados por outros órgãos públicos, conforme demonstrado a seguir:

Empresa Requisito de elegibilidade Valor do incentivo Forma de pagamento
Correios - 2017 - Idade igualou maior a 55 Variável, dependente Indenização paga em

anos; e do tempo de serviço e 96 parcelas mensais,
- Tempo de serviço igualou da média das rubricas reajustadas
maior a 15 anos nos Correios. recebidas pelo anualmente pelo IPCA.

empregado desligado
nos últimos 60 meses,
consideradas no
Regulamento.

Caixa - 2017 - Estar aposentado pelo INSS Limitado a 10 Indenização paga em
até 30/06/2017; ou remunerações do parcela única.
- Tempo de serviço igualou empregado desligado.
maior a 15 anos na CAIXA.
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Banco do Brasil - Estar aposentado pelo INSS Limitado a 12 Indenização paga em
- 2016 até 31/12/2016; remunerações do parcela única.

- Ter condições de aposentar empregado desligado,
pela previdência privada até acrescidas de até 03
31/12/2016; ou remunerações para os
- Ter condições de funcionários com
aposentadoria, com o devido menos de 30 anos de
protocolo, até 31/12/2016. serviço.

Questionamento 8 - Pagamento do aviso prévio, bem como o 13º integral

Registramos que a modalidade de demissão a pedido não gera responsabilidade do
empregador para o pagamento do aviso prévio ao empregado. Da mesma forma, o
pagamento do 13º salário deve observar os avos correspondentes ao mês de desligamento,
sendo indevido seu pagamento integral.

2. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos
adicionais que sejam necessários.

Atenciosamente,

HELI~A DEAZEVEDO
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
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