
 

PROGRAMA DE DESLIGAMENTO CONSENSUAL INCENTIVADO - PDCI 
 

1. Disposições Gerais 

1.1. Pelo presente regulamento, a BB Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS) estabelece as 

regras e condições do Programa de Desligamento Consensual Incentivado, doravante 

denominado PDCI.  

1.2. A manifestação de interesse do empregado pelas opções oferecidas pelo Programa, 

ainda que registrada em sistema, não implica direito adquirido. A efetivação da pretensão 

registrada dependerá do atendimento a todos os demais requisitos deste regulamento, bem 

como a oportunidade e conveniência administrativa, na data da validação pela BBTS. 

2. Público Alvo 

2.1. Integram o público-alvo do PDCI todos os empregados da BBTS exceto os contratados para 

cargos de livre provimento (CCLP) e os cedidos do Banco do Brasil. 

3. Programa de Desligamento Consensual Incentivado – PDCI 

3.1. Condições Gerais 

3.1.1. O PDCI é composto de 3 (três) públicos elegíveis distintos distribuídos, conforme 

abaixo: 

a) Público 1 – empregados com 20 anos de Empresa ou mais independente da idade; 

b) Público 2 – empregados com 50 anos, ou mais, de idade, com até 20 anos de 

Empresa; 

c) Público 3 – empregados que resultem lotados em dependências/unidades com 

excesso no quadro de pessoal, após implementação do novo Design Organizacional 

(reorganização institucional). 

3.1.2. Os incentivos para desligamento pelo PDCI são diferenciados para cada público 

elegível conforme disposto ao longo deste Regulamento. 

3.1.3. Serão validadas as manifestações de interesse respeitado o limite de recursos 

destinado pela Empresa para cada público, e no caso do Público 3, observando quantitativo de 

empregados em excesso na sua Unidade Organizacional (UOR). 

3.1.4. Poderão participar do PDCI os empregados que integram os públicos elegíveis 

constantes do item 3.1.1, desde que respeitados os prazos, requisitos, formalidades e demais 

condições previstas neste regulamento. 

3.1.5. Para participar do PDCI o empregado deverá registrar a sua manifestação de 

interesse no autoatendimento via Supravizio nos seguintes períodos 

a. Públicos 1 e 2: de 10.12.2019, a partir das 09:00 h (horário de Brasília) a 

26.12.2019, até as 19:00 h (horário de Brasília). 

b. Público 3: de 20.01.2020, a partir das 09:00 h (horário de Brasília) a 31.01.2020, 

até as 19:00 h (horário de Brasília). 

3.1.6. Formalizada a manifestação de interesse, o sistema localizará de forma automática 

o público elegível a que o empregado pertença, considerando a data de registro da manifestação, 



 

e apresentará a simulação do valor dos seus incentivos no PDCI, tendo como base a folha de 

pagamento do mês anterior ao mês do lançamento do PDCI. 

3.1.7. A manifestação de interesse do empregado pelas opções oferecidas pelo PDCI é 

individual e voluntária e, ainda que registrada no autoatendimento via Supravizio, não implica em 

direito adquirido. 

3.1.8. A validação da pretensão registrada dependerá do atendimento a todos os demais 

requisitos deste regulamento, bem como a oportunidade e conveniência administrativa, na data 

da validação pela BBTS. 

3.1.9. Todos os empregados que compõem o público alvo do PDCI poderão manifestar 

interesse pelo desligamento no âmbito deste Programa, inclusive considerando as situações 

abaixo: 

a) Os empregados que estejam respondendo a processo de controle disciplinar poderão 

registrar a sua manifestação de interesse. Porém, para que sua manifestação seja validada, 

o referido processo deverá estar concluído, sem penalidade imposta ao empregado, até a 

data prevista para a validação das manifestações de interesse.  

b) Da mesma forma, os empregados afastados em licença-saúde poderão registrar a sua 

manifestação de interesse ao PDCI. Porém, deverão estar em efetivo exercício na Empresa 

até a data prevista para a validação das manifestações de interesse.  

c) Os empregados cedidos a outros órgãos e os afastados em licença interesse também 

poderão registrar sua manifestação de interesse. Porém, se validada, deverão retornar a 

BBTS para cumprimento dos requisitos de desligamento. 

d) Os empregados que não se enquadrem no Público 1 e no Público 2 poderão se inscrever 

na forma do Público 3, considerando a possibilidade de validação devido a remoção ou 

nomeação especial vinculada ao PDCI, visando enquadrar-se em UOR que esteja com 

excesso de quadro, quando do período de validação das manifestações. 

3.1.10. O empregado impossibilitado de acessar o autoatendimento via Supravizio, poderá 

realizar sua inscrição, cancelamento ou desistência, por meio de formulário específico, cujos 

modelos encontram-se no item 3.5 deste regulamento. 

3.1.11. O formulário deverá ser preenchido, assinado, digitalizado e enviado para o e-mail 

pdci@bbts.com.br, dentro da vigência do período de manifestação de interesse pela adesão ao 

PDCI definido neste regulamento. O documento original deverá ser encaminhado à Gepes até o 

dia 27.12.2019 (público 1 e 2) e dia 05.02.2020 (público 3), antes do fim do período de validação 

das manifestações de interesse. 

3.1.12. A Gepes realizará o registro da manifestação de interesse, cancelamento ou 

desistência no autoatendimento via Supravizio. 

3.1.13. Durante o período previsto para manifestação de interesse, o empregado poderá 

registrar desistência no autoatendimento via Supravizio. A manifestação de interesse poderá ser 

incluída novamente, durante o período previsto para manifestação, ressalvado que será 

considerada a data e horário do novo registro. 



 

3.1.14. O empregado poderá consultar a qualquer momento a situação de validação no 

autoatendimento via Supravizio, após o período destinado ao registro da manifestação de 

interesse. 

3.1.15. A validação será limitada a quantidade necessária para regularização dos excessos 

nos quadros de pessoal das unidades e dentro do limite dos recursos disponibilizados para o 

programa. 

3.1.16. A validação das manifestações de interesse no PDCI em cada um dos Públicos 

definidos no item 3.1.1, ocorrerá de acordo com a seguinte ordem de priorização: 

a) empregados lotados em unidades com excesso no quadro de pessoal; 

b) empregados com maior resultado da soma do tempo de Empresa com a idade; 

c) em caso de empate será considerada a data e horário do registro da manifestação de 

interesse. 

3.1.17. Tempo de Empresa corresponde ao tempo de efetivo exercício (anos completos) até 

a data base de cálculo. 

3.1.18. Serão deduzidas do tempo de Empresa as faltas não abonadas (código 2008), 

período de greve (código 4001), suspensão (código. 5002), e os dias de afastamento em licença 

interesse. 

3.1.19. A validação da manifestação de interesse será comunicada ao empregado via e-mail, 

com cópia da comunicação ao seu gestor e à Gepes. 

3.1.20. Após validada a manifestação de interesse, a Empresa definirá a data de 

desligamento de cada empregado. 

3.1.21. A data do desligamento corresponde ao último dia de trabalho. Se o último dia 

efetivamente trabalhado recair em véspera de feriado ou final de semana, a data de desligamento 

é a do último dos dias não úteis subsequentes. 

3.1.22. O empregado que tiver a sua adesão ao PDCI validada, permanecerá em exercício e 

vinculado a Unidade Organizacional (UOR) de lotação até a data programada para o seu 

desligamento, mantendo sua produtividade, frequência, qualidade e comportamento dentro dos 

padrões exigidos pela BBTS, até a data de rescisão do seu contrato de trabalho. 

3.1.23. No período de 06.01.2020 a 10.01.2020 (público 1 e 2) e 10.02.2020 a 14.02.2020 

(público 3), caberá ao gestor agendar os desligamentos da sua dependência / unidade, 

informando à Gepes a data definida para cada empregado, levando em consideração a janela 

de datas estabelecida pela empresa para efetivação das rescisões contratuais. 

3.1.24. Com base em critérios e fundamentos gerenciais, estratégicos e econômicos, visando 

manter a execução das atividades operacionais em padrões adequados, o agendamento 

programado não garante o desligamento na data escolhida, que poderá ser alterada a critério 

exclusivo da BBTS. 

3.1.25. O empregado receberá do seu gestor o Termo de Ciência – PDCI, contendo a 

confirmação da data de desligamento e orientações sobre a entrega do Termo de Adesão ao 

PDCI e demais documentos a serem entregues para efetivação do desligamento. 



 

3.1.26. O desligamento da Empresa ocorrerá na modalidade consensual, conforme Art. 484-

A, da nova CLT. 

3.1.27. O procedimento para a rescisão do contrato de trabalho encontra-se descrito no PRO 

152-001, v.3, item 3.1 - Extinção do Contrato de Trabalho em Comum Acordo entre Empregado 

e Empresa. 

3.1.28. O empregado deverá entregar a documentação devida até a data prevista para 

desligamento, sob pena de exclusão do Programa. 

3.1.29. O empregado que não entregar a documentação necessária para desligamento no 

prazo estipulado ou não comprovar o atendimento às condições estabelecidas neste 

regulamento terá a adesão ao PDCI cancelada. 

3.1.30. Não ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho, qualquer que seja a razão, a 

validação poderá ser repassada ao próximo interessado, seguindo os critérios para validação e 

classificação divulgados neste Regulamento. 

3.1.31. O empregado e a Unidade Organizacional (UOR) de lotação serão comunicados 

sobre a nova validação. 

3.1.32. Não pode ser efetivamente desligado por meio do PDCI o empregado que: 

a) estiver respondendo a processo de controle disciplinar; 

b) estiver afastado em licença saúde; 

c) estiver em licença interesse; 

d) estiver cedido para outro órgão / instituição. 

3.1.33. A rescisão contratual dos empregados que tiverem a manifestação de interesse para 

adesão validada deverá ser efetuada de 13.01.2020 a 14.02.2020 (público 1 e 2) e 17.02.2020 

a 16.03.2020 (público 3).  

3.1.34. A rescisão contratual será considerada de caráter irrevogável e irretratável. 

3.2. Incentivos 

3.2.1. Público 1 

a) Indenização pecuniária no valor de 0,5 (zero vírgula cinco) salários, por ano completo 

trabalhado limitado a 10 (dez) salários; 

b) Manutenção do plano de saúde por 18 meses, com a BBTS assumindo apenas a 

parcela empresa (50% do valor cobrado pela operadora), inclusive para os pré-1996; 

c) Custeio integral do plano BBTS Prev pelo prazo necessário para completar 3 anos de 

plano, considerando a remuneração do empregado e o percentual de contribuição para o 

plano, no último dia do mês anterior à data de divulgação do PDCI 2019; 

d) Demais pagamentos previstos em Lei para a modalidade de desligamento 

consensual; 

e) O somatório dos incentivos básico (indenização pecuniária) mais os complementares 

(plano de saúde, previdência complementar e valores legais referentes a desligamento 

consensual), terão os seguintes limites: 

• Piso: R$ 5 mil (cinco mil reais) e 

• Teto: R$ 350 mil (trezentos e cinquenta mil reais) 



 

3.2.2. Público 2 

a) Indenização pecuniária no valor de 0,5 (zero vírgula cinco) salários por ano completo 

trabalhado limitado a 10 (dez) salários; 

b) Manutenção do plano de saúde por 12 meses, com a BBTS assumindo apenas a 

parcela empresa (50% do valor cobrado pela operadora), inclusive para os pré-1996; 

c) Custeio integral do plano BBTS Prev pelo prazo necessário para completar 3 anos de 

plano, considerando a remuneração do empregado e o percentual de contribuição para o 

plano, no último dia do mês anterior à data de divulgação do PDCI 2019; 

d) Demais pagamentos previstos em Lei para a modalidade de desligamento 

consensual; 

e) O somatório dos incentivos básico (indenização pecuniária) mais os complementares 

(plano de saúde, previdência complementar e valores legais referentes a desligamento 

consensual), terão os seguintes limites: 

• Piso: R$ 5 mil (cinco mil reais) e 

• Teto: R$ 100 mil (cem mil reais) 

3.2.3. Público 3 

a) Indenização pecuniária no valor de 0,5 (zero vírgula cinco) salários por ano completo 

trabalhado limitado a 10 (dez) salários; 

b) Manutenção do plano de saúde por 6 meses, com a BBTS assumindo apenas a 

parcela empresa (50% do valor cobrado pela operadora), inclusive para os pré-1996; 

c) Custeio integral do plano BBTS Prev pelo prazo necessário para completar 3 anos de 

plano, considerando a remuneração do empregado e o percentual de contribuição para o 

plano, no último dia do mês anterior à data de divulgação do PDCI 2019; 

d) Demais pagamentos previstos em Lei para a modalidade de desligamento 

consensual; 

e) O somatório dos incentivos básico (indenização pecuniária) mais os complementares 

(plano de saúde, previdência complementar e valores legais referentes a desligamento 

consensual), terão os seguintes limites: 

• Piso: R$ 5 mil (cinco mil reais) e 

• Teto: R$ 35 mil (trinta e cinco mil reais) 

3.2.4. No cálculo da indenização pecuniária serão consideradas as seguintes verbas: 

a) Salário Base (SALBAS); 

b) Base Adicional de Tempo de Serviço (ADTMPS); 

c) Base Complemento Valor Migração (MIGRAC); 

d) Base Caráter Pessoal (CAPESS); 

e) Base Manutenção Remuneração (MANURE); 

f) Base Valor Caráter Pessoal PCCS2019 (VCP); 

g) Complemento Variável de Remuneração de Função Gratificada (GRTFUN); 

h) Complemento Variável de Remuneração por Função Gratificada 1% (CVR 1%). 



 

3.2.5. Não será considerada para o cálculo da indenização qualquer outra verba não 

expressamente referida neste regulamento, como verbas pagas em razão de acertos ou pagas 

em caráter eventual, tais como as relativas a substituição, interinidade, horas extras, sobreaviso, 

colaboração e o benefício da manutenção da remuneração previsto na Norma Interna (NI 142. 

V25, itens 4.31.2 e 4.31.3). 

3.2.6. A indenização será paga em parcela única, creditada em conta corrente de 

titularidade do empregado, junto com os demais direitos legais e regulamentares previstos na 

demissão consensual. 

3.2.7. O cálculo da indenização pecuniária será efetuado considerando a base de cálculo 

do dia do fechamento da última Folha de Pagamento (Fopag) do mês anterior ao lançamento do 

PDCI. 

3.2.8. O empregado contemplado no Programa de Educação Continuada (PEC) fica 

dispensado da restituição dos valores investidos. 

3.2.9. O empregado que tenha recebido os benefícios concedidos por transferência no 

interesse da Empresa e que estejam sendo desligados antes de decorridos 12 (doze) meses da 

transferência fica dispensado da restituição dos valores recebidos. 

3.2.10. Caso o empregado esteja usufruindo da estabilidade de 12 (doze) meses garantida 

por transferência no interesse da Empresa (NI 138.V. 13, item 4.6.8), deverá assinar termo 

específico abrindo mão da referida estabilidade. 

3.2.11. A adesão será formalizada no autoatendimento via Supravizio, onde inclusive será 

disponibilizada a simulação. 

3.2.12. O desligamento da Empresa ocorrerá na modalidade consensual, conforme Art. 484-

A, da nova CLT (NI 152, v. 6, item 4.26). 

3.2.13. A BBTS se reserva ao direito de suspender esta opção a qualquer época, bem como 

recusar a manifestação de interesse para adesão ao PDCI. 

3.3. Direitos legais e regulamentares 

3.3.1. Vencimentos: até o último dia trabalhado. 

3.3.2. Pagamento de 50% (cinquenta por cento) do aviso prévio, se indenizado. 

3.3.3. Pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o saldo para fins rescisórios do FGTS, 

previsto no parágrafo 1º do art. 18 da Lei nº 8.036. 

3.3.4. Pagamento na integralidade das demais verbas trabalhistas. 

3.3.5. Movimentação da conta vinculada do FGTS, limitada a 80% (oitenta por cento) do 

valor dos depósitos; e 

3.3.6. Impedimento para ingressar no Programa de Seguro Desemprego. 

3.4. Vigência 

3.4.1. O PDCI terá vigência de 10.12.2019 a 30.04.2020. 

3.5. Formulários 

3.5.1. Manifestação Interesse. 

3.5.2. Cancelamento Manifestação Interesse. 

3.5.3. Modelo Carta de Desistência. 



 

3.5.4. Solicitação de Registro de Manifestação de Interesse 

3.5.5. Comunicado da Validação da Manifestação de Interesse. 

3.5.6. Termo de Ciência. 

3.5.7. Termo de Adesão ao PDCI. 

4. Considerações Finais 

4.1. Eventuais dúvidas e situações excepcionais relacionadas às regras estabelecidas para o 

Programa serão dirimidas e avaliadas pela Gerência de Gestão de Pessoas - Gepes, mediante 

contato por meio da caixa departamental pdci@bbts.com.br. 

 


