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Sabemos que a questão do assédio sexual na nossa instituição é um problema antigo e histórico, 
que foi por muito tempo colocado embaixo do tapete e não foi enfrentado da forma que deveria. 
Isso vem causando muito sofrimento, muita dor e uma expectativa de que haja uma solução ime-
diata. 

A solução não é simples porque o problema é complexo. Essa complexidade advém de vários fa-
tores, como comportamentos sociais arraigados - que decorrem especialmente de um machismo 
estrutural e se reproduzem no âmbito das organizações, em geral, e do IFBA, em particular -, e 
do vasto conjunto de normativas que regem o processo de investigação dos casos de assédio e 
estabelecem prazos para os trâmites, cuja extensão frustra a compreensível expectativa da comu-
nidade e, sobretudo, das vítimas, de que as respostas sejam imediatas e as medidas de punição 
sejam sumárias.  

Desde 2020, primeiro ano da nossa Gestão, estamos enfrentando o problema do assédio com 
transparência e firmeza. 

Somos nós, da Gestão, que temos que garantir as condições administrativas, as condições huma-
nas e os recursos necessários para o enfrentamento, mas a responsabilidade por prevenir e en-
frentar o assédio sexual é também das servidoras e dos servidores do IFBA. Este é um problema de 
todos, que precisa ser enfrentado por todos. É imprescindível que todos e todas nós sejamos parte 
de uma rede de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual na base, nas áreas administrativas, 
nas nossas salas de aula, no chão da nossa escola. 

“Quer dizer que agora, no IFBA, tudo é assédio sexual?”, algumas pessoas nos indagam. Não, nem 
tudo é assédio, de forma alguma. Mas o assédio sexual é um problema que nós precisamos en-
frentar. Por isso, nós vamos falar e agir sobre esse assunto durante algum tempo e sempre na 
perspectiva de termos um olhar de formação, um olhar pedagógico, um olhar também que leve 
à punição os casos comprovados a partir do cumprimento do devido processo legal, porque é 
importante uma resposta às vítimas e à comunidade. Nosso compromisso é garantir um ambien-
te seguro aos nossos e nossas estudantes, servidores e servidoras, trabalhadoras e trabalhadores 
terceirizados. 

Vamos avançar para não termos mais nenhum episódio de assédio sexual dentro da nossa insti-
tuição. Pode ser interpretado como uma utopia, mas essa é a meta que estabelecemos e estamos 
atuando, em várias frentes, para alcançá-la. 

Enfrentar o assédio é um processo que envolve dor e sofrimento de pessoas e expectativa por 
punição imediata, em um contexto que exige o rigoroso cumprimento de ritos legais, cautela e 
responsabilidade para que seja feita justiça, sem que se cometam injustiças. É um processo com-
plexo, mas nós não vamos recuar.

Luzia Mota
Reitora do IFBA

 

PALAVRA da Reitora
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) adotou como ação 
institucional estratégica a prevenção e o enfrentamento ao assédio sexual. 

A quem se apressa a resumir tudo a um “lá vem blá-blá-blá”, sugerimos uma reflexão: há 
na história alguma luta, alguma transformação social, cultural ou institucional que tenha 
acontecido sem que uma sociedade, um grupo ou uma instituição tenha tido a coragem 
de falar sobre o problema, dar nomes a ele e reagir ao sofrimento e às injustiças dele de-
correntes?
 
A ação institucional está amparada no compromisso do Instituto, reiterado em Nota Oficial 
publicada no Portal do IFBA, de que “os casos comprovados — a partir do cumprimento 
dos processos investigativos e acusatórios realizados de acordo com as normativas legais 
— serão tratados com o rigor necessário e previsto na Legislação”.
 
Além dessa cartilha, há diversas outras ações institucionais direcionadas para a prevenção 
e o enfrentamento ao assédio sexual no IFBA, como, por exemplo, a implementação da 
política de prevenção e de combate ao assédio sexual no âmbito do IFBA e reforço dos 
canais de denúncias.  

Nesta cartilha, estão reunidas informações e orientações divulgadas ao longo da Cam-
panha, que foram sistematizadas de forma sintética neste documento, sobre o conceito 
de assédio sexual e sua tipificação como crime, prevista no Código Penal brasileiro, sobre 
as características das etapas e trâmites na esfera administrativa definidos pela legislação 
vigente para os processos de assédio sexual – denúncia, investigação e penalidades pre-
vistas –, além de informações sobre os canais para registro de denúncias de ocorrências 
desta natureza. 

APRESENTAÇÃO
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ASSÉDIO SEXUAL NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS

Em palestra intitulada “Assédio Moral e Sexual nas Instituições Federais de Ensino”, que 
proferiu durante uma live promovida pelo IFBA, no dia 29 de julho de 2021, a coordena-
dora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas Instituições de 
Ensino, instituído pela Procuradoria-Geral Federal (PGF), Diana Azin, citou estatísticas de 
estudo temático publicado pela Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a ocorrência de 
casos de assédio sexual na administração pública federal. São dados que ajudam a ilustrar 
a importância de se abordar o tema assédio sexual nas instituições de ensino como ação 
fundamental para o enfrentamento ao problema. 

Um deles: de acordo com o estudo da CGU, mais de 85% dos processos de assédio sexual 
no âmbito da administração pública federal ocorreram em órgãos do Ministério da Educa-
ção (MEC). O Ministério da Economia (ME) aparece na segunda colocação, com 6,1% dos 
casos. 

A predominância das ocorrências de assédio sexual em órgãos da educação e instituições 
federais de ensino é, para além de um problema de indiscutível seriedade, um fato que 
encerra uma grave contradição: justamente em instituições que são por excelência espa-
ços de formação cidadã e têm o papel de contribuir para a construção de uma sociedade 
melhor e mais justa, reincide uma prática criminosa que fere a dignidade humana.  

Mudar essa realidade é um dever inadiável das instituições federais de ensino, entre elas, o 
IFBA, que está se empenhando em fazer seu “dever de casa”. 

ASSÉDIO SEXUAL NÃO É NATURAL! DEVE SER COMBATIDO

Nem sempre é possível identificar uma conduta de assédio sexual e provar sua ocorrência, 
sem que haja dúvidas ou incertezas. O crime normalmente acontece em situações isola-
das, em que a vítima é surpreendida, e sem a presença de testemunhas. Por isso, é funda-
mental ter informações para saber como prevenir e enfrentar o problema. 

A incidência de assédio sexual nas instituições federais de ensino é uma realidade pre-
sente no cotidiano de estudantes, servidores(as) e trabalhadores(as) terceirizados(as), que 
precisa ser enfrentada com ações institucionais efetivas e sistemáticas. A conduta de quem 
pratica assédio sexual no ambiente acadêmico reflete um comportamento social relacio-
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nado a fatores como o machismo, por exemplo. Estatísticas mostram que as mulheres são 
as principais vítimas de assédio sexual no Brasil.

“Com relação ao assédio sexual, por exemplo, apesar da subnotificação, as denúncias re-
cebidas pelo MPT cresceram 63,7% nos últimos cinco anos. Em 2019, o total chegou a 442, 
enquanto em 2015 foram 270. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
52% das mulheres economicamente ativas, do mundo, já sofreram assédio sexual”. Esses 
dados integram o conteúdo de divulgação da campanha do Ministério Público do Traba-
lho (MPT), em 2020, que reforça que lugar de mulher é onde ela quiser.

De acordo com Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), basea-
do no balanço do Disque 100 com dados sobre violência sexual contra crianças e adoles-
centes, “Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, 86,8 
mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% 
em relação a 2018”. Considerando os crimes de abuso ou exploração sexual, destaca-se 
que “O suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros e, igualmente, de idade adulta, 
entre 25 e 40 anos, para 62% dos casos”.

“Estudos sugerem que meninas adolescentes são particularmente vulneráveis à violência 
sexual, ao assédio e à exploração, inclusive em ambiente escolar”, como mostra o artigo 
divulgado, em 2015, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), que indica que a violência de gênero no ambiente escolar tem causado 
impacto negativo na educação de milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo.

Diante desse contexto social, é importante definir caminhos de prevenção e enfrentamen-
to ao assédio sexual em uma instituição federal de ensino, para que o crime não seja natu-
ralizado e figure somente como um dado nas estatísticas. O assédio sexual é um crime que 
atinge a dignidade, a integridade e a honra da vítima, e deve ser combatido.
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ELEMENTOS, ATITUDES E PROVAS

Para enfrentar essa realidade no âmbito institucional, é importante que estudantes, servi-
dores(as) e trabalhadores(as) terceirizados(as) saibam identificar uma situação de assédio 
sexual, tenham informações sobre formas de agir para evitar o crime e reúnam provas 
contra o assediador. 

Elementos que configuram o assédio sexual:

• A presença do assediador ou assediadores e do assediado, a vítima;
• O comportamento do assediador que visa a vantagem sexual ou desestabilizar 

o ambiente de ensino e trabalho;
• A ausência do consentimento livre de vícios e consciente da vítima: o assédio 

sexual nunca é recíproco, ou seja, o interesse existe apenas por parte do asse-
diador.

Atitudes para cessar o assédio sexual ou evitar que se agrave no ambiente de ensino e 
trabalho:

• Dizer claramente “não” ao assediador;
• Não ficar no mesmo ambiente do assediador sem a presença de outra(s) pesso-

a(s);
• Buscar rede de apoio na instituição: colegas, coordenadores(as), gestores supe-

riores e responsáveis por atendimentos pedagógicos e psicossociais;
• Buscar rede de apoio fora da instituição: amigos e familiares;
• Livrar-se do sentimento de culpa, pois o crime não depende do comportamen-

to da vítima, mas do assediador.

Formas de reunir provas do assédio sexual:

• Reunir evidências como bilhetes, documentos, e-mails, fotos, gravações em áu-
dio ou em vídeo, ligações telefônicas, mensagens em redes sociais, presentes e 
relatórios;

• Anotar em detalhes os fatos em uma espécie de agenda, com informações so-
bre dia, mês, ano, hora, local, testemunhas, conteúdo da conversa e conduta do 
assediador;

• Identificar colegas ou pessoas próximas que possam ser testemunhas;
• Ter conhecimento de que o depoimento da vítima tem valor como prova;
• Relatar o assédio sexual às instâncias institucionais de denúncias, como comis-

são de ética, correição e ouvidoria;
• Relatar o assédio sexual ao sindicato ou representação estudantil;
• Registrar o assédio sexual em uma Delegacia da Mulher ou em uma delegacia 

comum.
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• 
ASSÉDIO SEXUAL É CRIME

A Constituição Federal estabelece em seu Art. 5º: “não há crime sem lei anterior que o defi-
na”. O assédio sexual é crime definido e tipificado pelo Art. 216-A, do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940, denominado de Código Penal. Esse trecho foi alterado pela Lei 
n° 10.224, de 15 de maio de 2001, que prevê pena de detenção de um a dois anos para o 
crime.

 “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favoreci-
mento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, car-
go ou função.”

A partir dessa definição, o assediador pode ser punido nas esferas civil, penal e, em alguns 
casos, administrativa.
Na esfera administrativa, quando praticado em uma instituição federal de ensino, a apura-
ção institucional do crime de assédio sexual deve ser feita “mediante sindicância ou pro-
cesso administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa”, como estabelece o 
Art. 142 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

Os servidores públicos federais têm deveres estabelecidos pela Lei nº 8.112, entre eles, 
“manter conduta compatível com a moralidade administrativa” e “levar as irregularidades 
de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quan-
do houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade compe-
tente para apuração”. A mesma legislação estabelece o que é proibido ao servidor público 
fazer. Entre as condutas vetadas, destaca-se a de “valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública”.

Os casos comprovados de assédio sexual — a partir do cumprimento dos processos in-
vestigativos e acusatórios realizados de acordo com as normativas legais – são passíveis 
de aplicação de penalidades suspensão, suspensão convertida em multa, advertência e 
outras.
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DENÚNCIAS

Assédio sexual é crime em qualquer contexto. Quando acontece em um ambiente de ins-
tituição federal de ensino, é fundamental que seja denunciado para que ações adminis-
trativas e legais sejam realizadas a partir das regras institucionais, da Lei nº 8.112, de 1990.

Sobre as denúncias de casos de assédio sexual, é importante destacar alguns pontos:

1) As denúncias devem ser realizadas pelo FalaBR, acessível pelo endereço fa-
labr.cgu.gov.br, ou diretamente pelo e-mail institucional da Ouvidoria do IFBA: 
ouvidoria@ifba.edu.br.

2) As denúncias serão apuradas desde que sejam realizadas por escrito e conte-
nham a identificação do denunciante e do denunciado. Ainda assim, é possível 
realizar denúncias anônimas.

3) É importante que o denunciante tente apresentar comprovação do assédio se-
xual, como bilhetes, documentos, e-mails, fotos, gravações em áudio ou em vídeo, 
ligações telefônicas, mensagens em redes sociais, presentes e relatórios, entre ou-
tros elementos, para contribuir e facilitar a apuração. Vale saber que, quando o 
fato denunciado não apresenta evidente infração ou crime, a denúncia pode ser 
arquivada por falta de provas. Por outro lado, vale saber ainda que tem sido aco-
lhida a utilização de provas indiretas ou circunstanciais, pela dificuldade de provar 
a ocorrência do assédio sexual em casos que acontecem de forma reservada, sem 
a presença de testemunhas.

4) A autoridade que souber sobre caso de assédio sexual é obrigada a promover 
a apuração imediata, mediante sindicância e processo administrativo discipli-
nar, assegurando ampla defesa ao acusado.

INVESTIGAÇÃO

Como o IFBA é uma autarquia federal, tem deveres e responsabilidades estabelecidos pela Lei nº 
8.112, de 1990. Para apuração de denúncias, inclusive de assédio sexual, está prevista a utilização 
do processo administrativo disciplinar (PAD), que consiste em algumas ações:
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1) Formação de comissão com três servidores(as) indicados(as) pela autoridade 
da instituição, com emissão de portaria e convocação;

2) Realização de inquérito administrativo - formado por instrução, defesa e rela-
tório – que assegura ampla defesa ao acusado;

3) No inquérito, são reunidas provas a partir de depoimentos, acareações, inves-
tigações e diligências cabíveis. As testemunhas são intimadas a depor e são en-
trevistadas separadamente. Ainda é realizado o interrogatório do denunciado e, 
caso haja mais de um, será ouvido separadamente;

4) Identificada a infração disciplinar, o denunciado é indiciado e deve apresen-
tar defesa escrita em 10 dias. Caso haja mais de um denunciado, o prazo será de 
20 dias para cada. A depender do contexto, o prazo pode ser prorrogado pelo 
dobro. Se o denunciado não for encontrado, será chamado por edital publicado 
no Diário Oficial da União (DOU) e em jornal de grande circulação na região, e 
o prazo para defesa será de 15 dias a partir da chamada. Se o denunciado não 
apresentar a defesa escrita dentro do prazo legal, será nomeado um servidor 
como defensor dativo para defendê-lo;

5) Após a defesa, será elaborado um relatório com os fatos da denúncia, as pro-
vas levantadas e um parecer quanto à inocência ou não do denunciado. O pro-
cesso disciplinar e esse relatório são encaminhados para julgamento. Quando 
a infração é crime, o processo disciplinar é encaminhado ao Ministério Público 
para iniciar ação penal.

É importante saber que o prazo para conclusão do processo disciplinar é de 60 dias, a par-
tir da portaria de formação da comissão, e pode ser prorrogado por igual período.

Além disso, em relação à apuração de denúncias, a autoridade da instituição tem respaldo 
legal para determinar o afastamento do denunciado pelo prazo de 60 dias, sem suspender 
a remuneração, para evitar que influencie na apuração da denúncia, com possibilidade de 
renovar o afastamento por mais 60 dias.
Ainda é importante saber que o processo disciplinar pode prescrever em cinco anos, quan-
do a infração levar a demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destitui-
ção de cargo em comissão. O processo prescreve em dois anos, em caso de suspensão e, 
em 180 dias, quando a penalidade para a infração for advertência.

Com a publicação da portaria de instauração do processo administrativo disciplinar, o pra-
zo de prescrição é interrompido. A partir deste momento, a Administração Pública tem 140 
dias para concluir os trabalhos, período em que a contagem da prescrição será suspen-
sa. Assim, passados os 140 dias, independentemente da conclusão do processo, o prazo 
prescricional começará a ser contado a partir de zero – à Administração serão concedidos 
mais cinco anos a partir de então, para terminar os trabalhos. Em síntese, de acordo com 
o previsto na legislação pertinente, a Administração tem 5 anos e 140 dias para apurar o 
fato e aplicar a penalidade.
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PENALIDADES

Os casos de assédio sexual, analisados por meio de processo administrativo disciplinar 
(PAD), estão submetidos a regras e aplicação de penalidades específicas da administração 
pública federal.

Para aplicação das penalidades previstas na Lei nº 8.112, são consideradas a natureza e a 
gravidade da infração, os danos causados ao serviço público, as circunstâncias agravantes 
ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

1) Advertência: aplicada por escrito, quando violada as proibições do Art. 117, 
incisos I a VIII e XIX, e não cumprimento do dever funcional previsto na lei, regu-
lamentação ou norma interna.

2) Suspensão: aplicada quando houver reincidência da falta punida com adver-
tência, violação das proibições não tipificadas para a penalidade de demissão 
ou, por um período de até 15 dias, em caso de recusa injustificada para partici-
par de inspeção médica determinada por autoridade competente. A suspensão 
não pode ultrapassar 90 dias ou, quando conveniente para o serviço, pode ser 
convertida em multa (50% por dia de remuneração).

3) Demissão: aplicada nos casos previstos nos Art. 132 e 133.

4) Cassação de aposentadoria ou disponibilidade: aplicada nos casos previstos 
nos Art. 133 e 134.

5) Destituição de cargo em comissão: aplicada nos casos previstos nos Art. 133 
e 135 a 137.

6) Destituição de função comissionada: aplicada nos casos previstos nos Art. 
133 e, por analogia, nos Art. 135 a 137.

É importante destacar que as penalidades de advertência ou suspensão têm seus registros 
cancelados se o servidor não praticar nova infração no período de três a cinco anos, res-
pectivamente.

“O assédio sexual enquadra-se como falta grave, e a conduta confi-
gura afronta aos deveres funcionais previstos na Lei nº 8.112, entre 
eles a moralidade administrativa, configurando hipótese de improbi-
dade administrativa, passível, portanto, de demissão”. 

Diana Azin, coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nas 
Instituições de Ensino, da Procuradoria-Geral Federal (PGF) e procuradora-chefe da Procuradoria Fede-
ral junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em entrevista ao Portal 
do IFBA. 
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É FUNDAMENTAL DENUNCIAR

O silêncio e a subnotificação dos casos de assédio sexual contribuem para que as estatís-
ticas não reflitam a realidade. A denúncia é fundamental. Se for vítima ou testemunha de 
prática de assédio sexual, procure os setores da instituição que recebem e apuram denún-
cias.

A presidente da Comissão Permanente de Combate ao Assédio (CPCA), do IFBA campus 
Salvador, Heide Damasceno, sinaliza que a subnotificação pode representar problemas 
para as vítimas e para os perfis mais vulneráveis aos assediadores: “Representa a possível 
continuidade da violência, materializada em fatos cotidianos na instituição. Se desdobra 
em sofrimentos psíquicos graves e no provável desinteresse pelo curso e/ou instituição, 
podendo ocasionar evasão e/ou desmotivação e infrequência tanto para estudantes, 
quanto funcionárias e servidoras, público mais vulnerável. Há um grande risco e tendência 
de institucionalizar tais práticas criminosas e amorais, especialmente se não apresentamos 
ações contundentes e efetivas de prevenção e punição”.

O registro dos casos é imprescindível para que a vítima receba o acolhimento e a proteção 
da instituição e a prática do crime seja devidamente apurada e investigada. As denúncias 
e, consequentes, processos são sigilosos. Portanto, há a garantia de que sua identidade 
será preservada.
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Assédio sexual é crime.
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Mais informações na página da Campanha:
 

https://portal.ifba.edu.br/acessoainformacao/ campanha_
e_enfrentamento_ao_assedio


