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Servidor público que adere a PDV não possui direito  a reintegração ao 
cargo, salvo se existente os vícios de consentiment o capazes de invalidar 
a adesão  
          
 
        O Programa de demissão voluntária é um incentivo para que os servidores 
públicos peçam a exoneração de seus cargos públicos efetivos mediante um 
estímulo que se dá através de indenização. O PDV visa atender o interesse da 
administração para enxugar administrações que estão com a folha de pessoal 
defasada ou maior que a necessária ou diminuir gastos ou ajustar a 
necessidade do Poder Público de pessoal em determinadas áreas. Por obvio 
os servidores públicos não são obrigados a aderir ao programa. 
 
     Porém, o servidor público que adere voluntariamente ao Plano de Demissão 
Voluntária (PDV) devidamente instituído por lei não possui direito a 
reintegração em caso de arrependimento, quando não existiu nenhum dos 
vícios de consentimento capazes de invalidar a adesão. Senão vejamos: 
 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
SARANDI. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. 
PDV. 1. É possível juridicamente o pedido que não agride o 
ordenamento jurídico e sobre o qual inexiste expressa vedação legal 
na norma constitucional aplicável. 2. Inexiste elementos suficientes 
que comprovem a ilegalidade do ato administrativo e tampouco a 
suposta perseguição pessoal, uma vez que o pedido foi concedido 
nos termos da legislação vigente em total observânc ia ao 
princípio de legalidade estrita que deve reger os atos da 
Administração Pública (CF, art. 37, caput), bem como dentro da 
discricionariedade e conveniência que lhe é assegurada para decidir. 
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICIADO O 
REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível Nº 70050245125, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta 
Leal, Julgado em 06/09/2012)  

 

 Logo, não existindo elementos suficientes que comprovariam possível  
ilegalidade do ato administrativo tendo o pedido do servidor sido concedido nos 
termos da legislação vigente em total observância ao princípio de legalidade 
estrita que deve reger os atos da Administração Pública (CF, art. 37, caput), 
bem como dentro da discricionariedade e conveniência que lhe é assegurada 
para a administração decidir, não há que se falar em anulação do ato e 
reintegração do servidor público. Senão vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 
CAÇAPAVA. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. Legalidade do 
ato administrativo que indeferiu a pretensão do servidor de 
exoneração, com os incentivos previstos na Lei Municipal 849/97 
(PDV), uma vez que se trata de ato discricionário amparado no 
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princípio da moralidade administrativa, devendo ser observados 
critérios de economia, razoabilidade e eficiência. Negaram provimento 
ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70026168047, Quarta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, 
Julgado em 22/10/2008) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE RONDA ALTA. SERVIDOR. 
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. Não merece reforma o ato 
administrativo que indeferiu pedido de demissão com os incentivos 
previstos na Lei Municipal 601/92 (PDV), por estar amparada na 
discricionariedade e no princípio da moralidade administrativa. APELO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70023774425, Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado 
em 29/05/2008) 

 

 A adesão de servidores públicos ao PDV caracteriza a própria motivação 
da dispensa, e torna o desligamento lícito, irretratável e irrevogável. 
 
 Logo, se não existiu no ato da exoneração vícios de consentimento 
capazes de invalidar a adesão, como fraude, dolo, coação, erro, lesão e estado 
de perigo, não há direito a reintegração ao cargo, não servindo como 
argumento a estabilidade. 
 
 Não há como aderir de forma livre e voluntária a um PDV e, depois, 
desejar retornar ao cargo público, o que geraria aferição de vantagem indevida 
da administração que legitimamente, revestiu-se da expectativa de ver 
cumprido o acordo. 
 
 A administração pública também está impossibilitada de arrepender-se e  
revisar o ato administrativo readmitindo o servidor público que aderiu ao PDV e 
consequentemente recebeu o valor do incentivo. Senão vejamos:  
 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA 
DE VÍCIO DE INICIATIVA. LEI COM ORIGEM NO PODER 
EXECUTIVO.PROGRAMA DE DEMISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO 
DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. A apreciação 
judicial do ato administrativo está limitada ao exame da legalidade e 
da moralidade do mesmo. Não se evidenciando imoralidade ou vício 
de origem na edição da norma que prevê gratificação ao servidor que 
solicitar demissão espontânea, cujo processo legislativo teve iniciativa 
pelo Chefe do Executivo consoante preceitos constitucionais (art. 82, 
inciso VII, da Constituição Estadual e art. 61, §1º, inciso II, "b", da 
Constituição Federal), mostra-se inviável o exame do mérito do ato 
administrativo. Precedentes da Corte. AÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 70031582901, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, Julgado 
em 05/07/2010)  
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 O servidor público quando da adesão ao PDV rompe com o vínculo para 
com o ente público. Após o servidor público aderir ao Programa de demissão 
voluntária somente poderá novamente ocupar cargo público efetivo se 
novamente prestar concurso público, ser aprovado e nomeado dentro do 
número de vagas. O servidor público que aderir ao Programa de Demissão 
Voluntária rompe com o vínculo com o serviço público, logo, perde o direito aos 
benefícios previdenciários do regime próprio a que estiver submetido. Senão 
vejamos: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ADESÃO AO 
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO A BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA. 1. O servidor público que 
aderiu ao Programa de Demissão Voluntária rompeu o vínculo com o 
serviço público, perdendo o direito aos benefícios previdenciários do 
regime próprio estadual, mantendo apenas em caso de opção, os 
benefícios do IPE-Saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70027281989, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 29/07/2009)  

 

 Conclui-se que o servidor público que aderir voluntariamente ao Plano 
de Demissão Voluntária (PDV) devidamente instituído por lei não possui direito 
a reintegração em caso de arrependimento, salvo se existente algum dos vícios 
de consentimento capazes de invalidar a adesão tais como fraude, dolo, 
coação, erro, lesão e estado de perigo. 
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Impossibilidade de devolução de valores pagos a mai or pela 
administração sem a anulação do ato de demissão 
 
 

 O Programa de demissão voluntária é um incentivo para que os 
servidores públicos façam pedido administrativo de exoneração de seus cargos 
públicos efetivos condicionado a um estímulo que se dá através de uma 
indenização, cujo valor é informado previamente. O PDV visa atender o 
interesse da administração para enxugar administrações que estão com a folha 
de pessoal defasada ou maior que a necessária.  

 O servidor público que adere a programa de demissão voluntária o faz 
considerando o valor ofertado como indenização pela administração. O ente 
público que ofertou o incentivo a demissão ao perceber que cometeu algum 
tipo de erro de cálculo não poderá cobrar a diferença. 

 Logo, mesmo evidenciado o erro de cálculo, não assistiria razão ao ente 
público, eis que a devolução dos valores pagos a maior, com a manutenção da 
higidez do ato de demissão, não poderia ser aceita, na medida em que o 
pressuposto para a devolução do montante perquirido pela administração seria 
a própria anulação do ato de demissão. Ou seja, o valor do cálculo 
demonstrado pela Administração Pública e ofertado à administrada, seria o 
motivo preponderante para ter aceito a adesão, logo receberia de boa-fé e 
como condição para aceitar o pacto proposto. Senão vejamos: 
 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). 
VALORES PAGOS A MAIOR POR ERRO DO ESTADO. 
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES SEM A 
ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. Em face do erro estatal ao 
apresentar a proposta de indenização ao servidor, inviável apenas a 
devolução de valores sem a anulação do ato de demissão, em razão 
da existência de vício de consentimento na aceitação do pacto. 2. 
Redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, 
adequando-se às disposições do artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de 
Processo Civil. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 
Cível Nº 70033076746, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 03/03/2010)  

 

 

 Portanto, a administração não poderia pretender rever o valor alcançado 
ao servidor público, necessariamente porque passa pela compreensão de que 
a manifestação de vontade do mesmo na adesão ao Programa de Demissão 
Voluntária estaria viciada, já que teria aderido ao programa tendo em vista a 
percepção das vantagens que então lhe foram acenadas. Senão vejamos: 
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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). VALORES PAGOS A MAIOR POR 
ERRO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS 
VALORES SEM A ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. 
HONORÁRIOS. REDUÇÃO. Em face do erro estatal ao apresentar a 
proposta de indenização ao servidor, inviável apenas a devolução de 
valores sem a anulação do ato de demissão, em razão da existência 
de vício de consentimento na aceitação do pacto. Redução do valor 
arbitrado a título de honorários advocatícios, adequando-se às 
disposições do artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70027762756, Quarta Câmara Cível, TJRS, Relator Ricardo Moreira 
Lins Pastl, 11/03/2009) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMBARGOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ERRO NOS CÁLCULOS DA 
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL PARA BUSCAR VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS A 
MAIOR. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR 
CARACTERIZADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA NA 
PACTUAÇÃO. ANULAÇÃO DA PRÓPRIA ADESÃO AO PROGRAMA. 
Caracterizada a boa-fé do servidor público que aderiu ao PDV, 
inviável a devolução de valores indenizatórios pagos a maior sem que 
se reveja a própria adesão ao programa e conseqüente validade do 
ato de exoneração, porquanto ao ser aceita proposta com valor 
incorreto, houve vício na manifestação de vontade do aderente. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70022249510, 
Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator Arno Werlang, 03/09/2008) 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA 
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ERRO NOS CÁLCULOS DA 
INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. EXECUÇÃO FISCAL 
CONTRA SERVIDORA. Pretensão do Estado de receber, via ação de 
execução, valores pagos a maior por ocasião da adesão de servidora 
ao PDV. Inviabilidade de devolução dos valores pagos a maior por 
erro da Administração Pública sem que haja a anulação do ato de 
demissão. Boa-fé da servidora caracterizada diante do valor da oferta 
de indenização que serviu de motivação para que a mesma optasse 
pelo PDV, programa que encerrava boa perspectiva compensatória. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível 
Nº 70009851544, Terceira Câmara Cível, TJRS, Relator Paulo de 
Tarso Vieira Sanseverino, 14/07/2005) 

 

 Portanto, mesmo diante de constatação de equívoco no cálculo dos 
valores apresentados unilateralmente pelo ente público a título de indenização, 
não é possível autorizar a devolução ao erário de quantia paga a maior, eis que 
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o pressuposto para a devolução do montante perquirido pelo Estado seria a 
anulação do ato de demissão, na medida em que o cálculo da Administração 
Pública levou a administrada, de boa-fé, a aceitar o pacto proposto, pelo que a 
pretensão de rever o valor alcançado ao servidor, necessariamente passaria 
pela compreensão de que a manifestação de vontade do mesmo foi viciada, já 
que teria aderido ao programa só pelo fato da percepção das vantagens que 
então lhe foram ofertadas. Vejamos: 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO 
FISCAL. EMBARGOS. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROGRAMA DEDEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). 
ERRO NOS CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A 
MAIOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PARA BUSCAR VALORES 
INDENIZATÓRIOS PAGOS A MAIOR. INVIABILIDADE 
DA DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR CARACTERIZADA. 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA NA PACTUAÇÃO. 
ANULAÇÃO DA PRÓPRIA ADESÃO AO PROGRAMA. Caracterizada 
a boa-fé do servidor público que aderiu ao PDV, inviável a devolução 
de valores indenizatórios pagos a maior sem que se reveja a própria 
adesão aoprograma e conseqüente validade do ato de exoneração, 
porquanto ao ser aceita proposta com valor incorreto, houve vício na 
manifestação de vontade do aderente. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70022249510, Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 03/09/2008)  

  

 Desta forma é mitigado o poder-dever da Administração de revisão de 
seus atos, nos termos da Súmula 473 do colendo Supremo Tribunal Federal: 

 

“A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”. 

 

 Deve ser considerado a prevalência do princípio da segurança jurídica e 
da confiança no cotejo com o princípio da legalidade, eis que, como referido, o 
valor ofertado pelo ente público para a adesão do servidor público estável ao 
programa é o principal motivador do próprio pedido de exoneração. Senão 
vejamos: 

 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. ADESÃO AO PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). INDENIZAÇÃO PAGA A 
MAIOR. ERRO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA. 
AÇÃO DECLARATÓRIA. INCABIMENTO. PRESSUPOSTO 
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PARA DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA É A ANULAÇÃO DO 
ATO DE DEMISSÃO. PROVIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. 
NÃO-PROVIMENTO EM GRAU RECURSAL. APELAÇÃO 
NÃO-PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 
70005227079, Quarta Câmara Cível, TJRS, Rel. Wellington 
Pacheco Barros, J. 05/02/2003)  

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. 
EMBARGOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRAMA 
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ERRO NOS CÁLCULOS 
DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL PARA BUSCAR VALORES 
INDENIZATÓRIOS PAGOS A MAIOR. INVIABILIDADE DA 
DEVOLUÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR CARACTERIZADA. 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA NA PACTUAÇÃO. 
ANULAÇÃO DA PRÓPRIA ADESÃO AO PROGRAMA. 
Caracterizada a boa-fé do servidor público que aderiu ao PDV, 
inviável a devolução de valores indenizatórios pagos a maior 
sem que se reveja a própria adesão ao programa e 
conseqüente validade do ato de exoneração, porquanto ao ser 
aceita proposta com valor incorreto, houve vício na 
manifestação de vontade do aderente. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70022249510, Segunda 
Câmara Cível, TJRS, Rel. Arno Werlang, J. 03/09/2008)  

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ERRO 
NOS CÁLCULOS DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. 
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA SERVIDORA. Pretensão do 
Estado de receber, via ação de execução, valores pagos a 
maior por ocasião da adesão de servidora ao PDV. 
Inviabilidade de devolução dos valores pagos a maior por erro 
da Administração Pública sem que haja a anulação do ato de 
demissão. Boa-fé da servidora caracterizada diante do valor da 
oferta de indenização que serviu de motivação para que a 
mesma optasse pelo PDV, programa que encerrava boa 
perspectiva compensatória. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
SENTENÇA MANTIDA. (Apelação Cível Nº 70009851544, 
Terceira Câmara Cível, TJRS, Rel. Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino, J. 14/07/2005)  

 

 

 Conclui-se que o servidor público que venha a aderir a programa de 
demissão voluntária o faz considerando o valor ofertado como indenização pela 
administração. Logo, o ente público que ofertou o incentivo a demissão ao 
perceber que cometeu algum tipo de erro de cálculo não poderá cobrar a 
diferença do servidor, mesmo tendo pago a maior. 
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Servidor público efetivo aprovado em novo concurso público após 
adesão a programa de demissão voluntária não pode s er compelido a 
devolver o valor da indenização recebida 
 
 O servidor que adere ao Programa de Demissão Voluntária – PDV, e 
recebe a indenização devida poderá prestar novo concurso público. Para o 
seu reingresso no serviço público, não lhe poderá ser exigido a restituição dos 
valores percebidos a título de indenização. 
  
 A Lei que vier a estipular tal condição a reingresso através de no 
concurso público será inconstitucional, a exemplo da declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.727/96 pelo Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (ADIn nº 598168367). Senão vejamos: 
 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E 
CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. PROGRAMA DE DEMISSÃOVOLUNTÁRIA (PDV). 
RESTITUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO 
PÚBLICO ATRAVÉS DE CONCURSO. DANO MORAL. 
RECONHECIMENTO DO DIREITO Á INDENIZAÇÃO. Servidor, 
professor estadual, que aderiu 
ao Programa de Demissão Voluntária ¿ PDV, tendo recebido a 
correspondente indenização em 1996. Exigência, para o seu 
reingresso no serviço público com aprovação em novo concurso 
público, realizado em 1999, da restituição dos valores percebidos a 
título de indenização, com base na Lei Estadual nº 10.727/96 (art. 4º, 
§ 3º). Diante da declaração de inconstitucionalidade da lei estadual 
por esse Tribunal de Justiça em 1999, o servidor requereu 
administrativamente a devolução dos valores descontados de forma 
parcelada até 2001, obtendo o indeferimento do pedido administrativo 
em 2004. Pleito buscando a devolução dos valores restituídos ao ente 
público e indenização por dano moral. Boa-fé do servidor 
caracterizada diante do valor da oferta de indenização que serviu de 
motivação para que o mesmo optasse pelo PDV em 
04/1996, programa que encerrava boa perspectiva compensatória. 
Reingresso e desconto dos valores a partir de 06/1999. Declaração 
de inconstitucionalidade em 08/1999 (ADIn nº 598168367). Ausência 
de coerência entre os motivos ensejadores do PDV com a abertura de 
novo concurso público, e, ainda, da continuidade dos descontos 
efetuados a título de restituição em face da declaração 
deinconstitucionalidade da lei que autorizava a medida. Devolução 
dos valores corrigidos ao servidor reconhecida. Peculiaridades do 
caso concreto que não autorizam a responsabilização do Poder 
Público pelo alegado dano moral. Incidência de juros moratórios no 
percentual de 6% ao ano, observadas as prescrições do art. 1º da Lei 
4.414/64, do CC de 1916 e da Lei 9.494/97, alterada pela MP 2.180 e 
sucessivas reedições. Ressalva do entendimento minoritário deste 
relator expresso nos ED nº 70006945141, julgados em data de 
04/09/03. Manutenção dos honorários advocatícios no percentual de 
10% sobre o valor atualizado da condenação, ante a natureza da 
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causa e o trabalho exigido, observados os parâmetros do art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. 
APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 
PARCIALMENTE PROVIDA POR MAIORIA. SENTENÇA 
PARCIALMENTE MODIFICADA. (Apelação Cível Nº 70021763123, 
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de 
Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 24/01/2008)  

  

 Logo, o servidor que tenha sido compelido a devolver valores poderá 
requerer judicialmente a devolução dos valores restituídos ao ente público. 
  
 Ressalta-se que houve a declaração de inconstitucionalidade de lei 
ensejadora de restituição, nestes moldes. Senão vejamos: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. E INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA 
DE REEMBOLSO DE PARTE DO FUNCIONÁRIO QUE 
CONCORRE, EM CONCURSO PUBLICO, A PROVIMENTO DE 
OUTRO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. A EXIGÊNCIA DE 
REEMBOLSO DIZ RESPEITO AO MESMO CARGO E NÃO, 
GENERICAMENTE, A FUNÇÃO PÚBLICA. VULNERAÇÃO AO 
PRINCIPIO DA ISONOMIA.” (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade Nº 598168367, Tribunal Pleno,  Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Décio Antônio Erpen, Jul gado em 
30/08/1999). 

 

  A adesão ao PDV é opção voluntária do servidor, sendo os objetivos do 
programa, geralmente, os de diminuir gastos ou ajustar a necessidade do 
Poder Público de pessoal em determinadas áreas.  
        
 Dessa forma a lei que vise impedir o reingresso de servidores que 
aderiram a programa de demissão voluntária e a abertura de novo concurso 
público, não se mostram medidas coerentes com os motivos ensejadores do 
programa. 
          
 Deve sempre ser reconhecida a boa-fé do servidor caracterizada diante 
do valor da oferta de indenização que serviu de motivação para que o mesmo 
optasse pelo PDV, programa que encerrava boa perspectiva compensatória.  

 
 O ato da administração que venha a descontar valores de servidor 
público aprovado em novo concurso e que tenha recebido indenização por ter 
aderido a PDV é ilícito e considerado inconstitucional, porém a jurisprudência 
não tem reconhecido causa de para indenização por danos morais. Senão 
vejamos: 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A 
responsabilidade civil exige a prova do prejuízo e do nexo de 
causalidade entre o ato imputado ao réu e os danos efetivamente 
suportados pelo autor. Indemonstrada ilegalidade do ato, impunha-se 
a improcedência da demanda. Mero incômodo e dissabor 
caracterizam aborrecimentos naturais da vida, fazendo parte do 
cotidiano e plenamente suportáveis, não ensejando indenização por 
danos morais. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 
70005034459, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 30/10/2003).  

 

 Conclui-se que o servidor que aderir a Programa de Demissão Voluntária 
– PDV, e recebe a indenização devida poderá prestar novo concurso público e  
para o seu reingresso no serviço público, não lhe poderá ser exigido qualquer  
restituição dos valores percebidos a título de indenização. Bem como, a Lei que 
vier a estipular tal condição a reingresso através de no concurso público será 
inconstitucional, a exemplo da declaração de inconstitucionalidade da Lei 
Estadual nº 10.727/96 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (ADIn nº 
598168367). 
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Impossibilidade de contagem de tempo de serviço do vínculo extinto por 
adesão a PDV para fins de vantagens em novo cargo 

 

 No momento em que o servidor público adere a Programa de Demissão 
Voluntária, e recebe parcelas indenizatórias, troca o seu tempo de serviço por 
pecúnia. Vejamos o exemplo de Lei Estadual que instituiu PDV: 

 

Lei n°. 10.727/94: [...] 

Art. 4º - O servidor que formalizar o pedido de sua exoneração nos 
termos deste Programa, fará jus: 

I - a uma indenização, cujo valor corresponderá à 100% da 
remuneração total mensal do cargo efetivo ou função de natureza 
permanente, por ano de serviço público, considerado como ano 
integral fração igual ou superior a seis meses, até o limite de 20 
(vinte) remunerações; 

II - à continuidade dos serviços de assistência médico-hospitalar, à 
conta do Estado, e proporcionados pelo Instituto de Previdência do 
Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, pelo prazo de 1 (um) ano, 
contado da data de sua exoneração; 

III - à assistência e treinamento gerencial, proporcionada pelo Estado 
ou por instituição com este conveniada, para prepará-lo para o 
mercado de trabalho ou para estabelecer-se por conta própria; 

IV - ao pagamento em dinheiro dos períodos de férias vencidas e não 
gozadas, calculado com base na remuneração mensal global a que 
faça jus na data da exoneração ou dispensa; 

V - ao pagamento em dinheiro do valor equivalente à gratificação 
natalina ou 13º vencimento, proporcionalmente ao número de meses 
decorridos desde o início do ano até a data da exoneração. 

 

 Portanto, o mesmo período laborado não poderia ser utilizado duas 
vezes a fim de auferir vantagens, tais como triênios, licença prêmio e etc.  
Quando do pagamento de todas as parcelas devidas ao servidor quando de 
sua adesão ao PDV, impede que o mesmo pretenda computar desse mesmo 
tempo já indenizado para o recebimento de vantagens por tempo de serviço. 
Senão vejamos: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NA SECRETARIA DA 
SAÚDE EM 1975. ADESÃO AO PDV - PROGRAMA DE DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA ¿ EM 1996. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO 
NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO EM 2000. EXONERAÇÃO 
PARA ASSUMIR CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM 29/07/2003. PEDIDO DE 
AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO 
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DE 1975 A 1996. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE QUE SE INSERE 
NA VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 1.º, DA LEI N.º 9.494/97 C/C O ART. 
5.º, DA LEI N.º 4.348/64. CONCESSÃO DE EXTENSÃO DE 
VANTAGENS. CARACTERIZADO BIS IN IDEM. SEGURANÇA 
DENEGADA. 1. Ilegitimidade passiva. Esta Corte já decidiu em caso 
semelhante que, se a autoridade coatora, nas suas informações não 
só argúi sua ilegitimidade passiva, mas, sustenta a correção do ato 
impugnado, encampa a decisão proferida. Precedentes do STJ e 
desta Corte. Preliminar rejeitada. 2. Os servidores que, 
voluntariamente, aderiram ao Programa de Incentivo à Demissão 
Voluntária - PDV, instituído pela Lei nº 9.437/91, trocaram seu 
patrimônio funcional (tempo de serviço) por uma ind enização em 
dinheiro. 3. Assim, in casu, se acolhido o pleito, caracterizar-se-
ia o bis in idem que, sem a menor dúvida, põe em ri sco referido 
Programa, porquanto tem por finalidade a economicid ade com a 
redução dos gastos com pessoal.  4. PRELIMINAR REJEITADA. 
SEGURANÇA DENEGADA. (Mandado de Segurança Nº 
70017848763, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, Julgado em 
11/05/2007)  

 

 

        Os servidores que, voluntariamente, aderem a Programa de Incentivo à 
Demissão Voluntária, trocam seu patrimônio funcional (tempo de serviço) por 
uma indenização em dinheiro. Dessa forma não poderia computar novamente o 
mesmo tempo de serviço para auferir vantagens, eis que, caracterizaria o bis in 
idem, ou seja, recompensaria o servidor duas vezes pelo mesmo fato, que iria 
contra o próprio objetivo do Programa cuja finalidade é a economicidade com a 
redução dos gastos com pessoal. Senão vejamos: 

 

 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 
MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO 
NO VÍNCULO EXTINTO POR ADESÃO 
AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV - PARA FINS 
DE VANTAGENS EM NOVO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA DECISÃO 
EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO E REEXAME. Para fins de 
prequestionamento, os embargos de declaração restringem-se as 
previsões do art. 535 e seus incisos do CPC. É de assentar que não 
incumbe ao juiz apontar todos os fundamentos legais eventualmente 
incidentes, bastando referir aqueles suficientes para embasar a 
decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 
UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70038335022, Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa 
Schmidt da Silva, Julgado em 15/09/2010)  

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO estadual. 
ADERÊNCIA AO Programa de Demissão Voluntária - pdv. 
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IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO no 
extinto vínculo PARA FINS DE VANTAGENS EM NOVO CARGO. 
PRECEDENTES jurisprudenciais. (Apelação Cível Nº 70035568542, 
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa 
Schmidt da Silva, Julgado em 04/08/2010)  

 

 Exemplificativamente, o servidor que aderiu ao PDV e que ocupou novo 
cargo após aprovação em novo concurso não pode requerer que lhe seja 
deferido benefício de redução de sua carga horária laboral considerando a 
averbação deste tempo, para fins de concessão de vantagens temporais. Isso 
se deve ao fato de que os servidores que optaram por aderir ao PDV trocaram 
seu tempo de serviço por uma indenização em dinheiro, razão pela qual não 
podem pretender o cômputo deste labor anterior para o gozo de benefícios em 
novo cargo. Senão vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 
LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. 
MAGISTÉRIO. ADESÃO AO PDV. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR 
QUE NÃO PODE SER CONTADO PARA FINS DE CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS EM NOVO CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA 
CORTE DE JUSTIÇA. 1) Não há tríplice identidade (partes, pedido e 
causa de pedir) entre a presente demanda ¿ em que o autor busca a 
utilização do tempo de serviço do cargo do qual se afastou, quando 
aderiu ao PDV, para que lhe seja deferido o benefício de redução de 
sua carga horária laboral ¿, e a ação de n° 1.07.0258962-8, na qual 
pleiteia a averbação deste tempo, para fins de concessão de 
vantagens temporais. Preliminar de litispendência afastada. 2) Os 
servidores que optaram por aderir ao PDV trocaram seu patrimônio 
funcional (tempo de serviço) por uma indenização em dinheiro, razão 
pela qual não podem pretender o cômputo deste labor anterior para o 
gozo de benefícios em novo cargo. PRELIMINAR AFASTADA. APELO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70031206550, Quarta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Julgado em 23/09/2009) 

  

 O objetivo do PDV é de enxugar a máquina pública, recuperando as 
finanças, e pretensão de utilização de tempo de serviço para fins de concessão 
de benefícios em novo cargo público subverte a lógica do sistema à época 
implementado, na medida em que acabaria por permitir que servidores 
afastados por adesão ao PDV, após terem recebido a respectiva justa 
indenização, ao reingressarem nos quadros da Administração, gozassem de 
direitos em relação aos quais foram incentivados a deixar de usufruir, o que, 
consequentemente, oneraria o Estado, cujo orçamento, não comportaria este 
“bis in idem” (indenização mais benefícios). 

 

 Prevendo tal lógica, não é por outra razão, que na legislação federal 
prevê expressamente que o tempo de serviço considerado para apuração do 
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incentivo ao PDV não poderá ser reutilizado para o usufruto de qualquer 
benefício ou vantagem. Vejamos: 

 

Lei Federal n° 9.468/97  

Art. 10. No caso de novo ingresso no serviço público federal, o tempo 
de serviço considerado para apuração do incentivo, nos termos desta 
Lei, não poderá ser reutilizado para o mesmo fim ou usufruto de 
qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento. 

 

 Conclui-se que no momento em que o servidor público adere a 
Programa de Demissão Voluntária, e recebe parcelas indenizatórias, troca o 
seu tempo de serviço por pecúnia, logo não poderá utilizar o tempo de serviço 
trocado para auferir vantagens em novo cargo ocupado, após aprovação em 
novo concurso público. 
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O servidor público efetivo aderente de PDV possui d ireito a contagem do 
tempo de serviço para fins de aposentadoria e dispo nibilidade 

 

 O Servidor público efetivo que adere ao PDV – Programa de demissão 
voluntária não possui direito à contagem do tempo de serviço anteriormente 
prestado para fins de vantagens pessoais, tais como triênios, licença prêmio e 
etc.  

 Porém, o direito do referido servidor à contagem do tempo de serviço 
considerado para efeito de cálculo da indenização recebida por sua adesão ao 
PDV (Plano de Demissão Voluntária) é contado para aposentadoria ou 
disponibilidade. 

 A decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em agosto 
de 1999, procedeu à declaração de inconstitucionalidade da Lei-RS nº 
10.727/96 no que tange à devolução da indenização recebida para efeito de 
retorno ao serviço público estadual (ADIn nº 598168367). Senão vejamos: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE 
DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. E INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA 
DE REEMBOLSO DE PARTE DO FUNCIONÁRIO QUE CONCORRE, 
EM CONCURSO PUBLICO, A PROVIMENTO DE OUTRO CARGO 
DE PROVIMENTO EFETIVO. A EXIGÊNCIA DE REEMBOLSO DIZ 
RESPEITO AO MESMO CARGO E NÃO, GENERICAMENTE, A 
FUNÇÃO PÚBLICA. VULNERAÇÃO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA.”  

(ADI nº 598168367, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator 
Des. Décio Antônio Erpen, Julgado em 30AGO99). 

 

 Tal decisão não conferiu ao servidor que aderiu ao PDV o direito a 
computar o tempo de serviço, pelo qual foi indenizado, para efeito de cálculo 
das demais vantagens funcionais, salvo aposentadoria e disponibilidade. 

 No Superior Tribunal de Justiça há entendimentos nesse sentido. Senão 
vejamos: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADESÃO A PDV. NOVO 
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO 
DE VANTAGENS, TAIS COMO LICENÇA-PRÊMIO, TRIÊNIOS E 
GRATIFICAÇÕES. PRAZO DECADENCIAL PARA A 
ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. TERMO INICIAL. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REUTILIZAÇÃO DO TEMPO DE 
SERVIÇO NO CARGO ANTERIOR. DESCABIMENTO. 

1. A recorrente não logrou demonstrar o termo a quo da contagem do 
prazo decadencial para a Administração rever seus atos, o qual, no 
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presente caso, corresponde à data em que foi efetuado o primeiro 
pagamento das vantagens recebidas pela servidora. 

2. Declarado inconstitucional, pelo Tribunal de Justiça gaúcho, o 
dispositivo legal que previa o ressarcimento da indenização recebida 
pelo desligamento voluntário por quem retornasse ao serviço público 
estadual (art. 4º, § 3º, da LC do Rio Grande do Sul n. 10.727/1996, a 
qual institui o Programa de Desligamento Voluntário - PDV), deve ser 
aplicada, em razão da lacuna deixada na legislação estadual, a 
norma referente ao PDV dos servidores federais - Le i n. 
9.468/1997 -, que prevê a possibilidade de reingres so no serviço 
público, impossibilitando, no entanto, a recontagem  do tempo de 
serviço no cargo anterior para fins outros que não para 
aposentadoria.  

3. O art. 4º da LC do Rio Grande do Sul n. 10.727/1996 evidencia a 
natureza ressarcitória da indenização em razão da perda da 
antiguidade - quanto maior o tempo de serviço, maior será o valor da 
indenização -, não se podendo admitir que o tempo de serviço 
anterior ao PDV possa novamente ser utilizado em benefício do 
servidor para recebimento de vantagens - tais como licença-prêmio, 
triênios e gratificações -, cuja perda já foi indenizada, sob pena de bis 
in idem. 

4. A norma de caráter geral prevista no Estatuto do Servidor Público 
do Rio Grande do Sul - que, em seu art. 64, parágrafo único, além de 
permitir o reingresso na Administração, sem ressalvas, autoriza a 
contagem, para todos os efeitos legais, do tempo de serviço público 
prestado anteriormente ao reingresso na Administração - não deve 
ser aplicada na hipótese dos autos, por não se adequar à situação 
específica em que o afastamento do servidor se dá na forma de 
adesão ao PDV. 

5. Recurso em mandado de segurança improvido. 

(RMS nº 30.855-RS, Relator Ministro Og Fernandes, Redator 
p/Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 
15MAI12, DJe 27JUN12); 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADESÃO A PDV. NOVO 
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO E 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REUTILIZAÇÃO DO 
TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. DESCABIMENTO. 

1. A indenização paga pelo Estado do Mato Grosso do Sul em virtude 
de adesão ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário tem 
nítido caráter ressarcitório não somente da perda da função pública 
mas também da perda da antiguidade e do status funcional que dita 
antiguidade proporciona ao servidor, por isso mesmo é que o valor da 
indenização é calculado com base no tempo de serviço, sendo maior 
a indenização a ser paga tanto quanto maior for o tempo de serviço. 

2. Destarte, o servidor que aderir ao Programa, no caso de novo 
ingresso no serviço público estadual, não poderá reutilizar o tempo de 
serviço já considerado no cálculo da indenização para adesão a outro 
PDV ou para usufruir de qualquer benefício ou vantagem que tenha 
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idêntico fundamento, como a promoção e o adicional por tempo de 
serviço. 

3. Diversamente da aposentadoria, que tem como fundame nto 
todo o tempo de serviço prestado pelo trabalhador, 
independentemente da natureza do vínculo, a promoçã o e o 
adicional por tempo de serviço têm como fundamento o tempo 
de serviço no Poder Público Estadual em regime esta tutário.  

4. Recurso ordinário improvido. 

(RMS nº 28.407-MS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, julgado em 29MAR12, DJe 11ABR12). 

Na mesma linha, foram julgados casos semelhantes por este Tribunal 
de Justiça: 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA MAGISTRATURA. 
OFICIAL ESCREVENTE. ANTERIOR ADESÃO AO PDV. CONTAGEM 
DO TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE VANTAGENS 
PESSOAIS. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 473 DO 
STF. 1) Prescrição administrativa: A prescrição administrativa, prevista 
no art. 54 da Lei 9.784/99, não é aplicável aos servidores públicos 
estaduais por se tratar de lei federal específica para a regulamentação 
de processos administrativos na esfera federal. 2) Efeitos do Plano de 
Demissão Voluntária (PDV): O tempo de serviço indenizado, em razão 
da adesão ao PDV, somente pode ser utilizado para fins de 
aposentadoria e disponibilidade. Ausência de direit o adquirido 
ao tempo de serviço indevidamente averbado pela adm inistração 
para os demais efeitos (triênios, licença-prêmio).  Possibilidade de 
a Administração Pública revisar seus atos. Aplicação da Súmula 473 
do STF. Precedentes jurisprudenciais específicos. DENEGADA 
SEGURANÇA. UNÂNIME.  

(MS nº 70030963730, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator Des. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, 
julgado em 14AGO09);  

 

 Portanto, tendo o servidor público aderente ao PDV sido indenizado não 
apenas pela perda do cargo público, dotado de estabilidade, mas também pelo 
tempo de serviço prestado, não há como utilizar o tempo de serviço prestado 
para obtenção de vantagens remuneratórias, como triênios e quinquênios, mas 
tão somente para fins de aposentadoria e disponibilidade. 

 

 Cumpre ressaltar que a indenização paga ao servidor público aderente 
ao PDV, por sua natureza, não deve ter a incidência de imposto de renda. 
Senão vejamos: 

 

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO 
IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO RECEBIDA POR 
ADESÃO AOPDV. DESCABIMENTO. SÚMULA 215 DO STJ. A verba 
paga ao servidor em razão de adesão ao programa de demissão 
voluntária tem nítido caráter indenizatório por prestar-se para reparar 
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o prejuízo que a perda do emprego, cargo ou função, invariavelmente 
provoca. Assim, é indevida a retenção na fonte do Imposto de Renda 
sobre referida indenização, pois não está contida nas hipóteses de 
incidência do artigo 43 do CTN. Preliminares rejeitadas. Sentença 
confirmada em reexame. (Reexame Necessário Nº 70002187821, 
Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Genaro José Baroni Borges, Julgado em 04/04/2001)  

 

Ementa: ADMINISTRATIVO. PDV, A INDENIZACAO NAO ENSEJA 
DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCABE PEDIDO DE 
PAGAMENTO POR NAO SE TRATAR DE ACAO DE COBRANCA. 
SEGURANCA DENEGADA, POR MAIORIA. (Mandado de Segurança 
Nº 596001552, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Moacir Adiers, Julgado em 14/06/1996)  

 

Ementa: FUNCIONARIO PUBLICO. PROGRAMA DE INCENTIVO A 
DEMISSAO VOLUNTARIA. INDENIZACAO NAO SUJEITA AO 
DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. A VERBA PAGA AO 
FUNCIONARIO, A TITULO DE INCENTIVO A DEMISSAO 
VOLUNTARIA SE CONSTITUI EM VERDADEIRA INDENIZACAO, E, 
ASSIM, NAO ESTA SUJEITA AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 
FONTE. ACAO PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO, 
CONFIRMADA A SENTENCA EM REEXAME NECESSARIO. 
(Apelação Cível Nº 595100587, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Ramon Georg Von Berg, Julgado em 
05/06/1996)  

 

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA 
DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A INDENIZAÇÃO RECEBIDA 
POR ADESÃO AO PDV. DESCABIMENTO. SÚMULA 215 DO STJ. A 
verba paga ao servidor em razão de adesão ao programa de 
demissão voluntária tem nítido caráter indenizatório por prestar-
se para reparar o prejuízo que a perda do emprego, cargo ou função, 
invariavelmente provoca. Assim, é indevida a retenção na fonte 
do Imposto de Renda sobre referida indenização, pois não está 
contida nas hipóteses de incidência do artigo 43 do CTN. Preliminares 
rejeitadas. Sentença confirmada em reexame. (Reexame Necessário 
Nº 70002187821, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 
04/04/2001)  

 
 Conclui-se que o servidor público efetivo que adere ao PDV – Programa 
de demissão voluntária possui direito à contagem do tempo de serviço tão 
somente para aposentadoria ou disponibilidade. 


