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Assédio Sexual

Assédio Sexual é qualquer conduta com que, independentemente dos
sexos do assediador e do assediado, de suas posições hierárquicas no
trabalho e de suas opções sexuais e mesmo após a não aceitação pela
vítima, reiteradamente se busca alguma forma de satisfação sexual. Esta
conduta pode se manifestar de diversas maneiras e pode empregar e
mesclar quaisquer meios executórios, podendo, em síntese, ser verbal
(tanto de forma clara e direta quanto de forma dissimulada) ou não
verbal (por meio de gestos, mensagens eletrônicas, exibição de material
pornográfico, etc).

Conceito a partir de construção
doutrinária e jurisprudencial.

Modalidades de
Assédio Sexual

Assedio sexual por chantagem - definido quando existe exigência por parte de um
superior hierárquico a um subordinado para que preste a atividade sexual como
condição para a manutenção do emprego/função, ou obtenção de benefícios na relação
de trabalho. Este tipo de assédio sexual está diretamente vinculado ao abuso de poder.
Assédio sexual por intimidação ou ambiental – caracteriza-se por incitações sexuais
inoportunas, solicitações sexuais ou outras manifestações da mesma índole verbais ou
físicas, o que acaba por prejudicar a atuação de uma pessoa ou criar uma situação
ofensiva, hostil, de intimidação ou abuso no ambiente de trabalho. Neste caso, o
elemento poder é irrelevante sendo um tipo comum de assédio sexual praticado por
colega de trabalho, estando ambos na mesma posição hierárquica.
Ambas as formas de o assediador constranger a vítima são contrárias ao Direito
e, portanto, são atos ilícitos, merecendo o sancionamento da ordem jurídica, em
instância cível (trabalhista ou administrativa e civil), sendo também sancionado em
instância penal a forma do assédio sexual por chantagem.

Exemplos mais Frequentes
Assédio Sexual

 insinuações explícitas ou veladas;
 gestos ou palavras, escritas ou faladas;
 promessas de tratamento diferenciado;
 chantagem para aprovação na disciplina;
 ameaças, veladas ou explícitas, de represálias, como a de perder disciplina;
 perturbação, ofensa;
 conversas indesejáveis sobre sexo;
 narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual;
 contato físico não desejado;
 solicitação de favores sexuais;
 convites impertinentes;
 pressão para participar de “encontros” e saídas;
 exibicionismo;
 criação de um ambiente pornográfico.

Legislação e Regulamentação

Constituição Federal

A CF prever como fundamento republicano a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e proteger,
com status de garantia fundamental da pessoa, bens
imateriais como honra, privacidade e imagem
porventura atingidos por dano moral (art. 5º V e X).
Princípio da Moralidade como norteador da atuação da
Administração Pública
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte

Legislação e Regulamentação

Lei 8.112/90

No Serviço Público, a Lei 8.112/90 não aborda diretamente o
tema assédio, mas expõe alguns princípios necessários para a
função pública.
O assédio afronta a moralidade, a urbanidade, o dever de ser
lealdade à instituição e a proibição quanto ao apreço ou
desapreço em serviço. A violação desses deveres e vedações
deve ser apurada em sindicância ou processo administrativo
disciplinar e pode resultar na aplicação de penalidades
(advertência, suspensão ou demissão), respeitado o devido
processo legal.

Dos Deveres

Legislação e Regulamentação
Lei n. 8.112/90

Art. 116. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V - atender com presteza:
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;
VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
X - ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela
autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

DAS PROIBIÇÕES

Legislação e Regulamentação
Lei n. 8.112/90

Art. 117. Ao servidor é proibido:
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
III - recusar fé a documentos públicos;
IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu
subordinado;
VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública;
X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário;
XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de
parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
XV - proceder de forma desidiosa;
XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;
XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

Legislação e Regulamentação

Lei n. 8.112/90

 A conduta escandalosa abrange atos de falta de decoro e de respeito e
perturbadores do ambiente da repartição, bastando que sejam fortemente
negativos à moral, aos costumes, à regularidade das relações de trabalho,
ainda que praticados de forma silenciosa ou reservada (de que são exemplos
o assédio sexual ou atos libidinosos).
 os conceitos de “incontinência” e “conduta escandalosa” são semelhantes e
estão relacionados a desvios comportamentais

Entendimento da Advocacia-Geral da União

Art. 132 – APLICAÇÃO COMPULSÓRIA DA PENA DE DEMISSÃO

Enunciados em Matéria Disciplinar - AGU

Legislação e Regulamentação

Lei de Improbidade Administrativa

Lei 8.249⁄1992

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política
ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela
administração pública com entidades privadas.
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.
X - transferir recurso a entidade privada, em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de
contrato, convênio ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990.

Precedentes
Jurisprudencias

Legislação e Regulamentação

Código de Ética

 O Decreto 1.171/94, que aprova o Código de Ética Profissional do Serviço
Público, estabelece a consciência dos princípios morais como um dos
norteadores da conduta do servidor, não podendo este jamais desprezar o
elemento ético em suas ações. Este código também estabelece algumas
vedações sobre a conduta dos servidores.

Legislação e Regulamentação
Código Civil

O Código Civil Brasileiro aborda a questão da
responsabilidade civil quanto aos atos ilícitos, obrigando o
cidadão à reparação dos danos causados.

Legislação e Regulamentação do
Assédio Sexual
Código Penal – Decreto 2.848/40

Responsabilidade dos Educadores –
Doutrina da Proteção Integral
 O Ordenamento Jurídico brasileiro adota a doutrina da proteção integral que
prevê a proteção integral à criança e ao adolescente:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.

ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis.
(...)
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

LEI N. 8.112/90

Dever De Apurar –

Processo Administrativo Disciplinar

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a
sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao
acusado ampla defesa.
Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a
autenticidade.
Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal,
a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

 A obrigação da autoridade – Isso significa que, não cumprindo a obrigação, o gestor é omisso; e, sendo omisso, atrai para si a
responsabilidade.
 A imediaticidade da reação – O legislador quis dizer que a reação tem que ser de pronto, porque a demora é tão nociva
quando a omissão. Com efeito, a Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) considera suscetível de
responsabilidade não só o agente omisso como aquele que retarda a adoção de medidas que deve adotar de ofício (art.11,
inciso II).
 A apuração mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar – Aqui o legislador apresentou dois instrumentos
formais: sindicância e processo disciplinar. Eles seriam os instrumentos jurídicos a serem utilizados para o esclarecimento das
irregularidades e a eventual aplicação de sanções.
 A garantia da ampla defesa – Trata-se da adequação da lei à ordem constitucional, segundo a qual nenhum acusado pode
sofrer qualquer tipo de punição sem o exercício pleno do contraditório e da defesa

DENÚNCIA ANÔNIMA

Meios de Prova

Assédio Sexual

 Por se tratar de condutas de difícil prova de sua ocorrência, muitas vezes de forma
reservada, sem a presença de terceiros que possam testemunhar a conduta ilícita,
a jurisprudência tem admitido a utilização de PROVAS INDIRETAS ou
CIRCUNSTANCIAIS (presunções e indícios)
 Também tem sido aceitas pelos tribunais, em razão do disposto no art. 373 do CPC,
a utilização de gravações ambientais efetuadas pela vítima como prova da prática
da violência, aliviando o rigor do ônus da prova.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.

Meios de Prova

Assédio Sexual

Ementa Assédio Sexual – Prova – Exigir-se a prova cabal e ocular para
vislumbrar o assédio sexual é simplesmente impossibilitar a prova em
Juízo, e assim contribuir para que ilicitude de tanta gravidade
continue ocorrendo.” 10ª Turma, RO 20000383150, AC 20010503530,
Juíza Rel. Vera Marta Publio Dias

Precedentes
Jurisprudencias

Precedentes
Jurisprudencias

Como Prevenir
Assédio Sexual

Entre as várias medidas possíveis para conter o assédio sexual, destacam-se as
seguintes:

 Estabelecer política institucional de combate ao assédio sexual
 oferecer informação sobre o assédio sexual;
 fazer constar do código de ética do servidor ou das convenções coletivas de
trabalho medidas de prevenção do assédio sexual;
 incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho;
 avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho,
 atentando para as mudanças de comportamento;
 dispor de instância administrativa para acolher denúncias (ampliar e fortalecer a
rede de proteção);
 apurar e punir as violações denunciadas.

Depoimentos
Assédio Sexual

Depoimentos
Assédio Sexual

https://noticias.r7.com/alunas-protestam-contra-assedio-deprofessores-em-maringa-14032018

https://noticias.r7.com/cidades/assedio-motel-e-estupro-osabusos-dos-professores-nas-universidades-08042018
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