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O presente trabalho versa sobre direitos, deveres e responsabilidades dos Servidores 

Públicos e, tem como objetivo esclarecer se é verdadeira a noção que as pessoas possuem 

acerca do tema, ou seja, porque os concursos são tão concorridos, a idéia de não-

comprometimento com a função fora do horário de expediente, a inexistência de demissão, 

as vantagens pecuniárias e, principalmente, a estabilidade. 

 

 
1 Direitos dos servidores públicos 

 

 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1999), são dois os direitos dos servidores 

públicos: a) O direito à função pública, que surge com a estabilidade ou com a vitaliciedade 

(esta em grau mais elevado, como direito ao cargo público), consiste em não poder ser 

discricionariamente, senão por ato material e formalmente vinculado, dela desprovido; b) O 

direito ao exercício é espécie do gênero direito ao trabalho; seria incompatível com a 

dignidade do homem e com o interesse público que a Administração resolvesse manter, por 

considerações inconfessáveis, o servidor em indefinido afastamento. O afastamento tem 

seus pressupostos fixados em lei. Além do mais, é do exercício que derivarão os demais 

direitos funcionais, entre os quais a percepção ordinária dos vencimentos. 

 

Os direitos que se fundam no exercício são de várias espécies: a contagem do tempo de 
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serviço, para vários efeitos, a estabilidade, as férias, as licenças e a percepção da 

remuneração. 

 

O direito ao amparo social e á dignidade do status integram o elenco, consagrando-se, no 

que respeita à função pública , certos princípios gerais do trabalho (art. 39, § 2º, CF). Entre 

outros, podemos citar o direito à assistência, à previdência, à associação, à petição, direito à 

defesa e direito de representação. 

 

A Constituição da República, ao cuidar do servidor público (arts. 37 a 41), detalhou seus 

direitos, indicando especificadamente os que lhe são extensivos dentre os reconhecidos aos 

trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º, CF). 

 

Pode-se dizer que os servidores públicos têm os mesmos direitos reconhecidos aos 

cidadãos, por que cidadãos também o são, apenas com certas restrições exigidas para o 

desempenho da função pública. Gozam das seguintes garantias asseguradas aos 

trabalhadores do setor privado: salário mínimo, décimo terceiro salário, salário família, 

repouso semanal remunerado, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e salário, 

proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, entre 

outros. A Constituição também admite o direito de greve ao servidor público, que será 

exercido nos termos e limites definidos em lei agora específica e não mais em lei 

complementar (art. 37, VII, com redação da EC 19), e garantiu seu direito à sindicalização 

(art. 37, VI). 

 

A remuneração é o direito mais importante do servidor, com caráter alimentar e cercado de 

várias garantias constitucionais (arts. 37, X, XII, XV, e 100, caput). 

 

O exame da Constituição Federal, com as alterações da EC 19, em especial do art. 37 e seus 

incisos X, XI, XII, XIII e XV e do art. 39, §1º, demonstra que há um sistema remuneratório 

para os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração direta, 

autárquica e fundacional, para os membros de qualquer do Poderes da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, para os detentores de mandatos eletivos e para os demais 
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agentes políticos, bem como, para os empregados públicos das chamadas pessoas 

governamentais, com personalidade de direito privado. 

 

Assim, o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo da Administração 

direta e indireta para os servidores da ativa compreende as seguintes modalidades: a) 

subsídio, b) remuneração, dividida em: b1) vencimentos, que corresponde ao vencimento 

(no singular, como está claro no art. 39, § 1º, da CF, quando fala em “fixação dos padrões 

de vencimento”) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, § 1º, são os 

demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público 

na Administração direta, autárquica e fundacional, e, em b2) salário, pago aos empregados 

públicos da Administração direta e indireta regidos pela CLT, titulares de empregos 

públicos, e não de cargos públicos. 

 

É assegurada revisão geral anual dos subsídios e vencimentos, sempre na mesma data e sem 

distinção de índices (CF, art. 37, X). Aqui, parece-nos que a EC 19 culminou por assegurar 

a irredutibilidade real e não apenas nominal do subsídio e dos vencimentos. 

 

A reforma administrativa criou um teto geral e obrigatório no âmbito da Administração 

direta, autárquica e fundacional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

estipulando que os subsídios, os vencimentos, salários e os proventos, pensões ou outra 

espécie remuneratória, percebidos, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 37, XI). 

 

Relevante registrar que os salários dos empregados públicos das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista e suas subsidiárias só estarão submetidos ao teto geral se 

essas pessoas jurídicas receberem recursos da União, Estados, DF ou dos Municípios para 

pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral (art. 37, § 9º, CF). Assim, se 

tiverem vida financeira própria no que diz respeito às despesas de custeio em geral e de 

pessoal, excluídos, pois, os investimentos, não estarão submetidas ao comando do art. 37, 

XI. 
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Examinaremos, agora, as modalidades ou formas de remuneração, como contraprestação 

devida pelo exercício de função pública. 

 

Subsídio: É uma modalidade de remuneração, fixada em parcela única, paga 

obrigatoriamente aos detentores de mandato eletivo (Senadores, Deputados Federais e 

Estaduais, Vereadores, Presidente e Vice-Presidente, Governador e Vice e Prefeito e Vice) 

e aos demais agentes políticos, assim compreendidos os Ministros do Estado, Secretários 

Estaduais e Municipais, os membros da Magistratura e do Ministério Público e os Ministros 

e conselheiros dos Tribunais de contas (CF, arts. 39, § 4º, 49, VII e VIII e 73, § 3º, c/c os 

arts. 75, 95, III e 128, §5º, I, “c”). 

 

O art. 39, §4º, veda expressamente que tal parcela seja acrescida de qualquer gratificação, 

adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 

Obviamente, como a carta política deve ser interpretada de forma sistematizada, deve-se 

concluir que os valores correspondentes aos direitos por ela assegurados no §3º do art. 39 – 

como para ilustrar, do décimo terceiro salário e do terço de férias – não são atingidos pela 

proibição de qualquer acréscimo. Aliás, o mesmo ocorre com relação ao teto geral. 

 

Necessário, porém, considerar que o pagamento de indenização não se inclui nessa 

vedação, como se depreende do disposto no art. 57, § 7º, com redação dada pela EC 19. 

 

Vencimentos: Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do 

vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao 

servidor pelo exercício de cargo público. O vencimento (no singular) corresponde ao 

padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do 

cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do 

servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos 

resultam hoje, da CF, como se depreende do art. 39, §1º, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e XV. 

 

O aumento de subsídio e vencimentos – padrão e vantagens – dos servidores públicos 
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depende de lei específica, observada a competência constitucional para a iniciativa privada 

em cada caso (CF, art. 37, X). 

 

Há duas espécies de aumento de vencimentos: uma genérica, provocada pela alteração do 

poder aquisitivo da moeda, à qual poderíamos denominar de aumento impróprio, por se 

tratar, na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação 

financeira dos servidores públicos; e outra específica, geralmente feita à margem da lei que 

concede o aumento geral, abrangendo determinados cargos ou classes funcionais e 

representando realmente uma elevação de vencimentos, por se fazer em índices não 

proporcionais ao do decréscimo do poder aquisitivo. 

 

A segunda espécie ocorre através das chamadas reestruturações, pelas quais se corrigem as 

distorções existentes no serviço público, tendo em vista a valorização profissional 

observada no setor empresarial, para que a Administração não fique impossibilitada de 

satisfazer suas necessidades de pessoal. 

A natureza alimentar dos vencimentos não permite sejam eles retidos pela Administração, 

nem admite arresto, seqüestro ou penhora, consoante dispões o art. 649, IV, do CPC, a que 

fazem remissão os arts. 821 e 833, do mesmo diploma legal. Todavia, as prestações 

alimentícias devidas pelo servidor público são descontáveis em folha, art. 734, CPC. 

 

Vantagens pecuniárias: São acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título 

definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo 

desempenho de funções especiais (ex facto officci), ou em razão das condições anormais em 

que se realiza o serviço (propter laborem), ou finalmente, em razões de condições especiais 

do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies constituem os adicionais 

(adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas últimas formam a categoria das 

gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais). Todas elas são espécies do 

gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam com características próprias e efeitos 

peculiares em relação ao beneficiário e à Administração, constituindo os “demais 

componentes do sistema remuneratório” referidos pelo art. 39, §1º, da CF. Somadas ao 

vencimento (padrão de cargo), resultam nos vencimentos, modalidade de remuneração. A 



 6 

concessão de vantagens pecuniárias só por lei pode ser feita, e por lei cuja iniciativa deve 

observar os preceitos constitucionais dos arts. 61, § 1º, II, “a”, e 63, I. 

 

Adicionais: São vantagens pecuniárias que a Administração concede aos servidores em 

razão do tempo de excercício (adicional de tempo de serviço) ou em face da natureza 

peculiar da função, que exige conhecimentos especializados ou um regime próprio de 

trabalho (adicionais de função). Os adicionais destinam-se a melhor retribuir os exercentes 

de funções técnicas, científicas e didáticas, ou a recompensar os que se mantiveram por 

longo tempo no exercício do cargo. O adicional relaciona-se com o tempo ou com a função; 

a gratificação relaciona-se com o serviço ou com o servidor. O adicional, em princípio, 

adere ao vencimento, e por isso tem caráter permanente. 

Gratificações: São vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão 

prestando serviços comuns da função em condições anormais de segurança, salubridade ou 

onerosidade, ou concedidas como ajuda aos servidores que reúnam as condições pessoais 

que a lei especifica. São transitórias e não se incorporam automaticamente ao vencimento, 

nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. 

 

Indenizações: São previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão 

da função. Seus valores podem ser fixados em lei ou decreto. Não se incorporam à 

remuneração, não repercutem nos cálculos previdenciários e não estão sujeitas ao imposto 

de renda. São as ajudas de custo, diárias, auxílio-transporte. Outras podem ser prevista em 

lei, desde que tenham natureza indenizatória e seus valores não podem ultrapassar os 

limites ditados por essa finalidade, devendo imperar a razoabilidade. 

 

 

2 Deveres dos servidores públicos 

 

 

Os regimes jurídicos modernos impõe uma série de deveres aos servidores públicos como 

requisitos para o bom desempenho de seus encargos e regular funcionamento dos serviços 

públicos. Há duas espécies de deveres funcionais: os gerais, que se aplicam a todos os 
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servidores, e os especiais, que obrigam a determinadas classes ou em razão de determinadas 

funções. Quanto aos deveres gerais, classifica ainda, Moreira Neto em internos e externos, 

conforme se dirijam à conduta do servidor no desempenho de suas atribuições ou ao seu 

procedimento na vida privada. 

 

Dever de lealdade: Também denominado dever de fidelidade, exige de todo servidor a 

maior dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e às instituições constitucionais, 

identificando-o com os superiores interesses do Estado. Se o servidor agir contra os fins e 

objetivos legítimos da Administração, incorre em infidelidade funcional, ensejadora da 

mais grave penalidade, que é a demissão. 

 

Dever de obediência: Impõe ao servidor o acatamento às ordens legais de seus superiores e 

sua fiel execução. Está assentado no princípio disciplinar que informa toda organização 

administrativa. 

 

Dever de conduta ética: Decorre do princípio constitucional da moralidade administrativa e 

impõe ao servidor público a obrigação de jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 

De acordo com o Código de ética profissional do servidor público civil federal (Decreto 

1.171/94), a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais 

são primados maiores que devem nortear o servidor público. O dever de honestidade aqui 

se inclui. 

 

Assiduidade: É a regularidade do cumprimento das obrigações funcionais. Os estatutos 

deverão conter uma disciplina de faltas, limitando-as por períodos e estabelecendo os 

critérios de justificação. 

 

Sigilo: Impõe ao servidor o dever de nada divulgar acerca de assuntos de que tinha 

conhecimento em razão de suas funções ou, mesmo, acidentalmente, apresentem ou não 

caráter confidencial ou secreto. 

 

Probidade: Ou probidade administrativa (art. 37, §4º, CF) é a particularização do dever 
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ético geral do servidor público. A Lei Federal 8.429/92, define os atos de improbidade 

administrativa, simples e qualificados (arts. 9º, 10º e 11º), estabelecendo-lhes penas 

específicas, independentemente das cominadas em outros diplomas.         

 

Boa conduta: Dever externo. O servidor deve manter sempre correção de atitudes, decoro 

em seus hábitos e dignidade de procedimento. A sua vida íntima não revela senão na 

medida em que não se torne escandalosa. 

 

Proibição de intermediação: Compreende-se na proibição a aceitação, a qualquer título, de 

gratificações, propinas e gorjetas oferecidas pelas partes. 

 

Outros deveres são comumente especificado nos estatutos, procurando adequar a conduta 

do servidor ao serviço que lhe é cometido. Dentre as restrições que a função pública impõe 

aos seus exercentes destacam-se a de se sujeitarem aos impedimentos estabelecidos para o 

desempenho do cargo. Nesse sentido, é permitido ao Poder Público impedir contratos de 

seus servidores com a Administração, estabelecer incompatibilidades entre o exercício do 

cargo ou da função e certas atividades públicas ou particulares, impor exigências de 

residência no local do trabalho e quaisquer outros requisitos de eficiência e moralidade do 

serviço público, desde que não afronte os direitos fundamentais do servidor, resguardados 

pela CF/88. 

 

 

3 Responsabilidades dos servidores públicos 

 

 

O servidor público que no exercício de cargo, emprego ou função praticar atos ilícitos, está 

sujeito à responsabilidade civil, penal e administrativa.  

 

 

3.1 Responsabilidade civil 
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       A responsabilidade civil é de ordem patrimonial e decorre da regra do Código Civil 

que diz que todo aquele que causa dano a alguém, é obrigado a repará-lo. 

 
 Maria Sylivia Zanela Di Pietro (1999) explica que para configurar-se ilícito civil, 
exige-se: ação ou omissão antijurídica; culpa ou dolo; relação de causalidade entre a ação 
ou omissão e o dano verificado e; ocorrência de um dano material ou moral. 
 

 Além disso, a mesma autora explica que sempre que o dano é causado por servidor 

público, é necessário distinguir se o este é causado ao Estado ou a terceiros. 

 

 Di Pietro (1999) explica que sendo o dano causado ao Estado, a responabilidade 

será verificada pela própria Administração, por meio de processo administrativo cercado de 

todas as garantias constitucionais de defsa do servidor. As leis estatutárias em geral 

estabelecem procedimentos auto-executórios, ou seja, que não dependem de autorização 

judicial. Normalmente, a Administração desconta dos vencimentos do servidor a 

importância necessária ao ressarcimento dos prejuízos, respeitado o limite mensal fixado 

em lei. Sendo servidor contratado pela legislação trabalhista, o artigo 462, § 1º da CLT só 

permite o desconto com a concordância do empregado ou em caso de dolo. 

 

 Em caso de crime que resultou em prejuízo a Fazenda Pública ou enriquecimento 

ilícito do servidor, este ficará sujeito a seqüestro e perdimento de bens sendo, entretanto, 

para tais procedimentos, indispensável a intervenção do Poder Judiciário.  

 

 Quando o dano for contra terceiros, o Estado é responsável objetivamente, em 

decorrência do disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que significa, que este 

responderá independentemente de culpa ou dolo, mas tendo direito de regresso contra o 

servidor que causou o dano, no caso deste ter agido com dolo ou culpa.  

 

 

 3.2 Responsabilidade penal 
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O servidor pode ser responsabilizado penalmente sempre que praticar crime ou 

contravenção.  

 

Di Pietro (1999) nos explica que existem no ílicito penal, os mesmos elementos dos 

demais tipos de atos ilícitos, porém com algumas peculiaridades: a ação ou omissão deve 

ser antijurídica e típica, ou seja, corresponder ao tipo, que é o modelo de conduta definido 

na lei como crime ou contravenção; dolo ou culpa, sem possibilidade de haver hipóteses de 

responsabilidade objetiva; relação de causalidade e; dano ou perigo de dano. 

 

Quem apura a responsabilidade criminal é unicamente o Poder Judiciário. O artigo 

229 da Lei 8.112/90 assegura à família do servidor ativo um auxílio- reclusão, nos 

seguintes valores: dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão em 

flagrante ou preventiva, enquanto durar a prisão; ou metade da remuneração, durante o 

afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, se a pena não determine a 

perda do cargo. 

 

 

3.3 Responsabilidade administrativa 

 

 

A infração a normas internas, leis, decretos ou qualquer outro provimento regulamentar e a 

ordens administrativas, na opinião de Toshio Mukai (1999), caracterizam o ilícito 

administrativo, que possui os mesmos elementos básicos do ilícito civil: ação ou omissão, 

desde que este tenha agido com dolo ou culpa. 

 

É a própria Administração Pública que apura tais infrações, sendo necessário 

instaurar procedimento adequado para esse fim. Os meios de apuração, segundo Di Pietro 

(1999), são os sumários, compreendendo a verdade sabida e a sindicância; e o processo 

administrativo disciplinar. É sempre assegurado ao servidor o contraditório e a ampla 

defesa nos termos do artigo 5º, inciso LV da Constituição de 1988.  
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Além disso, Di Pietro (1999) explica que a maior parte das infrações administrativas 

não é definida com precisão, já que a lei limita-se, quase sempre, falar em falta do 

cumprimento dos deveres, falta de exação no cumprimento do dever, insubordinação grave, 

procedimento irregular ou ainda incontinência pública. Raras são as infrações definidas 

como ocorre com o abandono de cargo ou os ilícitos que correspondem a crimes ou 

contravenções. Devido a estas condições, a Administração dispões de grande 

discricionariedade no enquadramento dos ilícitos, diferente do que ocorre no âmbito penal, 

já que os tipos são bem precisos e definidos.  

 

Mas em razão da própria discricionariedade, é exigido que a Administração motive 

a penalidade imposta, e demosntrar adequação entre a infração e a pena aplicada. 

 

A punição por ilícito administrativo não depende de processo civil ou criminal, 

sendo, portanto, autônoma. A absolvição criminal só afastará o ato punitivo se ficar 

provada, na ação, a inexistência do fato ou que o acusado não foi seu autor. 

 

As penalidades que podem ser impostas, de acordo com o artigo 127 da Lei 

8.112/90, são as seguintes: 

 

Advertência: é aplicada por escrito em faltas de menor gravidade. 

 

Suspensão: é devida quando ocorrer reincidência em faltas punidas com 

advertência, e nas demais infrações que não tipificam caso de demissão, não devendo 

exceder 90 dias. 

 

Demissão: é aplicada na ocorrência de infrações graves arroladas pelo artigo 132 da 

Lei 8.112/90, sendo o competente para tal aplicação o Presidente da República, os 

Presidentes das Casas Legislativas, os Presidentes dos Tribunais Federais e o Procurador-

Geral da República, conforme a esfera a que esteja sujeito o servidor. Em alguns casos, a 
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demissão acarretará inabilitação do servidor por cinco anos para cargo público federal, 

assim como em outros a inabilitação pode ser definitiva. Além disso, sendo a demissão 

aplicada em razão de improbidade administrativa, pela aplicação irregular de dinheiros 

públicos, por lesão aos cofres públicos e dilação do patrimônio nacional ou poe corrupção, 

haverá a indisponibilidade dos bens do servidor e sujeição ao ressarcimento do erário, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 

 

Cassação da aposentadoria ou disponibilidade: é aplicada pelas mesmas autoridades 

competentes para imposição da demissão, nos casos em que o servidor inativo haja 

praticado, quando ainda em atividade, falta a que corresponderia demissão, e ainda que a lei 

não diga, terá de acarretar, por identidade de razão, as mesmas consequências previstas para 

a demissão, na opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello (2002). 

 

Destituição: pode ser aplicada a ocupante de cargo em comissão ou função 

comissionada, nas mesmas hipóteses que ensejam as penalidades de suspensão ou 

demissão. É competente para destituir a mesma autoridade que fez a nomeação.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Tanto os direitos quanto os deveres estão estabelecidos na Constituição da República, a 

serem observados pelos respectivos regimes jurídicos ditados segundo as regras de 

iniciativa de lei previstas naquela Carta. Na imposição dos deveres e na concessão dos 

direitos, a Administração deverá ter sempre presente o interesse coletivo na obtenção dos 

serviços públicos, lembrando-se que como o próprio nome diz, os serviços são para o 

público e os seus agentes são servidores para o público.  No tocante às responsabilidades 

dos servidores, deve-se ter em mente, que podem sim, até mesmo sofrerem a pena de 

demissão e que, além de bom rendimento nas suas ocupações, devem ter uma postura 

adequada também fora do âmbito da administração, como estudado no dever de boa 

conduta. 
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