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RELATÓRIO SOBRE  PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS E PROCESSOS  
DISCIPLINARES ENVOLVENDO CASOS DE ASSÉDIO SEXUAL OCORRIDOS NO IFBA

O presente relatório é fruto de uma sistematização de um levantamento, realizado por esta 

Unidade Correcional, dos Processos Administrativos Disciplinares, sindicâncias investigativas e 

denúncias envolvendo assédio sexual contra discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia – IFBA.

Para uma melhor organização dos conteúdos aqui apreciados, fizemos a divisão deste relatório 

por tópicos, de modo a identificar as informações mais relevantes da temática examinada. No 

primeiro tópico, estabelecemos alguns critérios que compõem esses processos por avaliarmos 

importantes para a compreensão da violência sexual aqui estudada. No segundo tópico, fizemos 

uma breve reflexão da relação patriarcado e Estado de modo a observar como esses dois elementos 

estruturam as desigualdades de gênero. Por fim, no último tópico, fizemos recomendações e/ou 

sugestões de ações e inciativas que podem ser realizadas para o enfrentamento do assédio sexual 

no âmbito do IFBA.

Foram analisados 17 (dezessete) processos referentes aos anos de 2015 até abril de 2020. 

Como caminho metodológico, os processos foram categorizados considerando critérios como: 

instrumentos de denúncia (canais de denúncia), status do processo, idade e sexo da vítima, sexo 

do autor, cor/raça da vítima, função/cargo do agressor, meios utilizados para o cometimento do 

crime,  sentimento provocado na vítima, dano moral.

É importante, antes de tudo, ressaltar que as reflexões trazidas no interior deste relatório não 

nos permitem generalizações precipitadas: as nossas observações, sem caráter conclusivo, 

foram feitas com base nas informações encontradas nesses processos. Salientamos que, embora 

alguns deles ainda não tenham sido julgados, o conteúdo apresentado mostra-se suficiente para 

composição de nossas análises e recomendações acerca da temática aqui estudada.

Para um melhor entendimento, passemos a analisar, individualmente, cada um dos critérios 

mencionados acima.

CANAIS DE DENÚNCIAS

Sabemos que existem várias formas de se noticiar uma irregularidade na Administração Pública. 

Tal irregularidade pode ser cientificada por meio dos próprios servidores públicos, como dever 

funcional do inciso VI do art. 116 da Lei 8.112/90, através do instrumento da Representação, cujo 

comando legal encontra-se no inciso XII do art. 116 da lei mencionada. Traduz-se de uma peça 

escrita, que deverá conter a identificação do representante e do representado, além de informações 

precisas do fato, supostamente irregular.

Além disso, a notícia pode advir mediante provocação de um particular, através de denúncia. 

Aqui, neste caso, a palavra DENÚNCIA é utilizada no sentido estrito para se referir ao instrumento 



(modo) por meio do qual um particular dar conhecimento à Administração de suposto cometimento 

de ilícito administrativo provocado por servidor público.

Tal instrumento se compõe de uma peça escrita, contendo identificação e endereço do 

denunciante e os relatos dos fatos. Vale lembrar que a denúncia apresentada de forma verbal deve 

ser reduzida a termo.

Há de se falar também nos Sistemas das Ouvidorias (E-pessoal), um sistema do Poder Executivo 

Federal utilizado para recebimento de denúncias, inclusive para aquelas realizadas de forma 

anônima.

Sobre a denúncia anônima, é válido mencionar a discussão levantada quanto à possibilidade 

ou não do acolhimento deste tipo de denúncia. Em que pese as divergências doutrinárias sobre 

tal legitimidade, o Manual de Processo Administrativo da CGU - 2019, manifestou entendimento 

doutrinário, reconhecendo como possível o acolhimento da peça anônima para fins de investigação 

correcional.

Vejamos:

“A despeito dos argumentos contrários à aceitação da denúncia anônima, com base no dever de 

zelar pela regularidade e continuidade do serviço público, bem ainda por força do disposto no 

art. 143 da Lei nº 8.112/90, a Administração Pública tem o poder-dever de promover a apuração 

imediata de irregularidades que tiver ciência, não importando, a priori, se o fato chegou ao 

conhecimento da autoridade pública por meio de denúncia formal (presente todos os requisitos) 

ou por meio de peça anônima. Isso porque o aludido art. 143 não faz essa distinção, mas apenas 

determina a apuração imediata dos fatos  apontados como irregulares.

Deste modo, não é condição indispensável para iniciar a averiguação a devida qualificação 

do denunciante, porquanto o que realmente importa é o conteúdo da denúncia (relevância e 

plausibilidade), que deve conter elementos capazes de justificar o início das investigações por 

parte da Administração Pública. Nesse contexto, somente se admite sua recusa quando se tratar 

de denúncia descabida, vazia, vaga, com total ausência de indícios de materialidade e autoria. 

“Manual de Processo Administrativo Disciplinar”, pg. 41, 2019, disponível em https://repositorio.

cgu.gov.br/bitstream/1/42052/13/Manual_PAD.pdf, acesso em 26/07/2020”.

Desse modo, se a denúncia apresentar elementos que justifiquem sua apuração deverá ser 

averiguada, sob pena de incorrer na violação do art. 143 da lei 8.112/90, que versa sobre o dever 

de apurar suposta irregularidade de que se tenha conhecimento no âmbito da Administração 

Pública Federal, como também pode incorrer na violação ao princípio da indisponibilidade do 

interesse Público.

No que tange aos processos aqui analisados, verificamos que foram utilizadas variadas portas de 

entradas para o registro das denúncias, a saber: Coordenações de Curso, Fichas de Atendimento 

ao aluno, Coordenação de Assistência Pedagógica, Setores administrativos, Sistemas da Ouvidoria 

Geral (E-pessoal). Desses canais, os mais acessados foram as Coordenações de Curso e o setor 



pedagógico. Destaca-se que somente 02 (dois) processos oriundos de denúncias anônimas, foram 

protocoladas no Sistema de Ouvidorias E-pessoal.

A maioria das denúncias foram registradas pelas próprias vítimas, ou por suas genitoras, por 

meio de relatos verbais, que foram reduzidos a termo. Os casos de assédio sexual analisados 

ocorreram em 11(onze) campi. As informações trazidas nos processos apontam que não há nos campi 

nenhum setor exclusivo para recebimento de denúncias, envolvendo assédios.

Diante disso, entendemos que é necessário, no âmbito do IFBA, a implantação de equipamentos 

especializados para o recebimento das denúncias envolvendo a matéria em estudo, bem como a 

nomeação de servidoras (es) capacitadas (os), de preferência servidoras, para atuar frente a esses 

serviços. Pontuamos que, embora os setores mencionados acima se constituam, também como 

canais possíveis e viáveis para tais recebimentos, acreditamos que se houvesse um equipamento 

especializado e estruturado, muitas vítimas romperiam com o silêncio, já que não haveria, a nosso 

ver, tanta exposição da parte agredida.

Sabemos o quanto é difícil para uma vítima de crimes sexuais denunciar o agressor. Nos 

processos, ora examinados, por exemplo, identificamos, pelas narrativas das vítimas que o MEDO 

de represálias do agressor aparece como um dos motivos mais frequentes para a resistência e 

retardamento no registro das denúncias.

De igual modo, a falta de serviços especializados pode ser a razão dos poucos registros formais 

de denúncias envolvendo assédio sexual. Nos últimos 5 anos, por exemplo, no âmbito do IFBA, 

identificamos apenas 17 processos instaurados, embora saibamos que os dados podem ser ainda 

maiores, haja vista as subnotificações.

Não podemos deixar de mencionar que, dos processos analisados, 2 (dois) deles continham 

denúncias realizadas, informalmente, por discentes, mediante cartazes espalhados nos corredores 

dos campi. O que revela, ainda, o medo que muitas meninas enfrentam para publicizar o problema.

Acredita-se que esses cartazes podem representar para essas estudantes uma forma mais 

segura e menos dolorosa para o dessilenciamento da violência vivida. Porém, sabemos que estes 

canais de denúncias, embora legítimos, para fins de tramitação processual, não são suficientes, 

pois, em grande parte dessas denúncias, não há identificação, nem das possíveis vítimas e nem 

do suposto agressor, o que torna inviável, na maioria das vezes, a apuração dos fatos.

Assim, é imperioso que se pense no enfrentamento do assédio sexual no âmbito IFBA, a partir de 

uma rede de atendimento especializada, que possa acolher as demandas espontâneas apresentadas 

pelas discentes, maioria das vítimas, considerando as especificidades que cada caso requer.

OBS. Em 13 de julho de 2020, recebemos da Ouvidoria, em único processo, 25 denúncias 

anônimas. O conteúdo faz referência a casos de assédio sexual envolvendo servidores e 

servidoras, lotadas em um único campus do IFBA.

Da detida análise, identificamos diversos relatos de supostas vítimas de assédio sexual, 



cujas denúncias, ao que tudo indica, são oriundas da internet. No entanto, verificamos que 

no seu conteúdo não há identificação de vítimas, e, na grande maioria, não há identificação 

dos denunciados, apenas uma descrição suscinta dos fatos, sem nenhum detalhamento.

Por essas razões, ainda não foi possível proceder com as investigações, e, por conseguinte, 

individualizar os processos. Assim, informamos que essas 25 denúncias não foram incluídas 

para fins de contagem de dados deste relátório.

STATUS DO PROCESSO

Esta categoria de análise foi pensada para avaliarmos como tem sido o fluxo desses processos 

e a efetividade na elucidação dos casos.

Dos 17 processos analisados, em 04 (quatro) deles, houve, por parte das Comissões 

Processantes, recomendação de aplicação de pena disciplinar para o agressor, variando entre 

suspensão, suspensão convertida em multa e advertência. Desses processos, apenas dois 

foram efetivamente julgados e chegaram à fase de execução. Verificamos também que houve 

o arquivamento de 04 (quatro) processos, todos na fase de julgamento: 02 (dois) pelo fato de 

os acusados não pertencerem mais ao quadro de professores temporários do IFBA, 01(um) foi 

alcançado pela prescrição e 01(um) por questões de vício processual.

Verificamos que existem apenas 11 processos (onze) em tramitação. Deste total, 02 (dois) 

estão aguardando julgamento, 9 (nove) ainda em fase de investigação, sendo que 8 (oito) estão 

aguardando parecer da autoridade instauradora, e 01 (um) processo com Comissão Administrativa 

Disciplinar está em Curso.

Observa-se que, pela leitura dos dados trazidos acima, há um número inexpressivo de processos 

que efetivamente chegaram à fase de execução, uma vez que a grande maioria deles ainda está 

em curso.

Verificamos que, embora tenha sido dada a devida prioridade na tramitação desses processos, 

o lapso temporal entre o registro do fato e o julgamento final mostra-se bastante prolongado.

 Por exemplo, identificamos processos em que os registros da ocorrência foram realizados no 

ano 2016 e, até a presente data, ainda não foram efetivamente julgados, isso significa dizer que, 

em média, há um tempo de duração de 4 (quatro) anos para a conclusão final de um processo 

desta natureza. Essa realidade aponta para a necessidade de uma rede institucional técnica com 

mecanismos de investigação mais céleres e eficientes com o fito de diminuir a lentidão na tramitação 

desses processos.



IDADE E SEXO DA VÍTIMA

Quanto à caracterização das vítimas, identificamos que, dos 17 processos analisados, apenas 

01 (um) teve como vítima uma pessoa do sexo masculino, cuja vítima é um adolescente com 

idade de 16 anos. Os demais processos, tiveram como vítimas adolescentes, meninas, com idade 

variando entre 15 a 17 anos.

Antes de adentramos na análise dos dados apresentados acima, para uma melhor compreensão 

deste estudo, entendemos necessário trazer, brevemente alguns dados gerais sobre violência 

sexual, uma vez que apontam similaridades com os dados deste relatório.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA, mostra que crianças e adolescentes do sexo 

feminino continuam sendo as principais vítimas de crimes sexuais no país.

O mencionado Instituto, apresenta um estudo de 2011, com base no Sistema de Informações 

de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN), o qual revela que 70% das vítimas 

de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Ainda neste estudo, os números apontam 

que aproximadamente, 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil, 89% das vítimas são 

do sexo feminino, deste total, 70% são crianças e adolescentes. Nesta mesma linha, o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública em seu Anuário, relatório que publica, anualmente, estatísticas de 

violência no país, informa um cenário ainda mais preocupante, revelando que os crimes sexuais 

estão entre aqueles com maiores taxas de subnotificação, o medo de sofrer retaliação por parte 

do agressor e o medo do julgamento da vítima, após exposição da denúncia, se apresentam como 

as principais razões da falta de notificação.

Em uma profunda análise, os pesquisadores do fórum conseguiram acessar dados mais 

específicos dos registros policiais de estupro e estupro de vulnerável de todo o país”, os quais 

eles chamaram de “microdados”. Os números referem-se aos anos 2017 e 2018, e mostram que 

63% dos crimes são cometidos contra vulnerável, ou seja, menor de 14 anos e 81,8% das vítimas 

eram do sexo feminino. Mais ainda, ao ampliar a pesquisa até 17 anos, o estudou evidenciou um 

total de 71,8% de todos os registros de estupro nesta faixa etária.

Outro detalhe interessante trazido no relatório é a relação do vínculo com o abusador. A pesquisa 

mostra que “75,9% das vítimas possuem algum tipo de vínculo com o agressor, entre parentes, 

companheiros, amigos e outros ”.

Ao refletir sobre as informações levantadas no interior do estudo, os pesquisadores avaliam 

que a violência sexual, está “circunscrita por manifestações abusivas de poder e demarcadas por 

questões de gênero, sendo assim, conclui que tal conduta não é uma expressão da sexualidade 

brutalizada, mas uma forma de dominação”.

Quanto aos crimes sexuais envolvendo assédio sexual, objeto de nosso estudo, evidenciamos 

aqui uma pesquisa promovido pela Organização Internacional de Combate à pobreza (ActionAid), 

divulgada no próprio site da organização. O estudo sinaliza que 53% das brasileiras entre 14 e 

21 anos convivem diariamente com o medo de serem assediadas. Conforme a organização, em 



comparação com outros países, a exemplo de Quênia (24%), Índia (16%) e Reino Unido (14%) as 

adolescentes brasileiras são as que mais se sentem ameaçadas.

A pesquisa contou com uma população amostra de 2.560 jovens homens e mulheres, com 

idade entre 14 e 21 anos nos quatro países, cujo objetivo era descobrir quando e onde começa 

a exposição ao ódio contra as mulheres, chamado de misoginia, e, como as experiências 

generalizadas de assédio sexual ocorrem durante a adolescência.

Aqui no Brasil, o estudo foi realizado em dezembro de 2018 e ouviu 500 jovens - 250 mulheres 

e 250 homens. Do grupo de mulheres entrevistadas, 78% haviam sido agredidas nos últimos seis 

meses.

Os dados também revelaram que dos tipos de agressões mais comuns, o assédio verbal aparece 

com maior frequência (41%), seguido de assobios (39%), comentários negativos sobre a aparência 

(22%), por meio das redes sociais (15%), piadas feitas em público com conotação sexual (12%), 

beijos forçados (8%), apalpadas (5%), fotos tiradas por baixo da saia (4%) e fotos íntimas vazadas 

nas redes sociais (2%).

Ana Paula Ferreira, coordenadora dos Direitos das Mulheres da organização, em entrevista para 

o site mencionado em tópico anterior argumentou “A ideia de que mais da metade das jovens 

brasileiras sai de casa todos os dias temendo sofrer algum tipo de violência é alarmante. Indica o 

nível de normalização de atitudes que agridem e provocam danos sobre suas vidas. Sentir medo 

não é normal”. Diante dos dados apresentados, é possível perceber que as meninas adolescentes 

são as principais vítimas de crimes sexuais no país, dessa forma, ao trazer a discussão para a 

realidade local, observamos que os dados se alinham com a realidade nacional, uma vez que 99% 

das vítimas que sofreram assédios no âmbito do IFBA, são meninas adolescentes.

Sobre isso é necessário reconhecer também que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA represente uma ruptura com o antigo código de menores, de 1979, reconhecendo crianças 

e adolescentes, não mais como objetos, tal como definia o antigo Código, mas como sujeitos de 

direitos, esses dados acima revelam que há uma cultura na sociedade e na família de enxergar 

a criança e o adolescente como “menores”, objetos passivos, portanto, desprovidos de direitos, 

inclusive de ter os direitos sexuais preservados.

O direito de ter direitos sexuais, diz muito sobre a proteção da dignidade sexual da criança e 

do adolescente. É preciso que a sociedade compreenda que crianças e adolescentes não podem 

ser mais vistas como objetos sem vontade própria, que devam estar à disposição do adulto para 

a satisfação da sua vontade sexual.

A expressão “menor” trazida pelo antigo código representava incapacidade, ser menor, para a 

referida lei, significava não ter dezoito anos, portanto, ausente de capacidades, inclusive de ter 

direitos em sua plenitude.

Então, diante disso, entendemos que o debate é muito mais profundo, o combate à violência 

sexual contra crianças e adolescentes, vai muito além da criação de dispositivos penais, é preciso 

que haja mudanças de mentalidades capazes de reconhecerem crianças e adolescentes como 



pessoas em desenvolvimento, não mais presas às marcas do autoritarismo e nem expostas às 

violências quotidianas, mas sim com direitos de exercerem sua cidadania plena, considerando 

todas as questões que envolvem a fase infantojuvenil, conforme previsão constitucional. Por fim, 

como complemento, entendemos também que a política de enfrentamento do assédio sexual, 

deve passar primeiro pela superação do patriarcado e do machismo, os quais são elementos que 

estruturam a violencia sexual contra crianças e adolescentes.

SEXO DO AUTOR / CARGO DO AGRESSOR

A caracterização do agressor também é um dado que entendemos ser importante para a 

composição deste relatório. Da análise dos processos, identificamos que 100% dos agressores 

foram do sexo masculino, sendo que, destes, 10 (dez) são professores, 4(quatro) são Técnicos 

Administrativos -TAE, 01(um) com cargo de diretor e 02 dois não informados, uma vez que ainda 

estão em fase de investigação preliminar.

Antes de avaliarmos as informações aqui apresentadas, faz-se necessário apresentar a tipificação 

legal de assédio sexual trazida no código penal, com objetivo de identificarmos, neste dispositivo, 

quem é o sujeito ativo do crime, de modo a traçar comparações com os dados mencionadas 

acima.

O Código Penal dispõe no artigo 216-A a definição de assédio sexual:

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 
2001)

Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001)
§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009)

O núcleo do tipo penal, requer uma relação de hierarquia ou ascendência no intuito de tirar 

proveito dessas relações, se prevalecendo do exercício de cargo, emprego ou função. Como se 

vê, o assédio sexual se apresenta como uma espécie de coerção de natureza sexual, concretizada 

por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a um/a subordinado/a, na maioria das 

vezes em local de trabalho.

O bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora é a dignidade sexual, e, 

especificamente, em relação à vítima criança e adolescente, a proteção ao desenvolvimento 



livre da personalidade sexual.

Os dados trazidos acima, evidenciam que os crimes foram cometidos por sujeitos que exercem 

uma posição hierárquica no ambiente escolar. Tomando como base a figura do professor, o qual 

representa 71,43% dos autores desse crime no âmbito do IFBA, fica ainda mais evidente a relação 

de superioridade em relação às alunas, principais vítimas.

Estamos falando de sujeitos, (servidores públicos) com prerrogativa de estabilidade no serviço 

público, conforme disposto na Lei 8.112/90. Além disso, como professores, podem interferir no 

desempenho acadêmico dos discentes, e, até mesmo levá-los a reprovação, já que exercem um 

certo domínio sobre à vida escolar destes últimos. Por exemplo, é a atribuição do professor: atribuir 

notas às avaliaçoes realizadas pelos alunos, controlar presenças nas aulas, avaliar atividades 

pedagógicas, etc. Então, entendemos que esses elementos são capazes de preencher o núcleo 

do tipo penal, já que este exige, para a configuração do crime, que o agente esteja na condição 

de superior hierárquico, ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.  

Na doutrina, encontramos uma discussão não pacificada acerca da possibilidade de configuração 

de crime de Assédio Sexual na relação entre docente e discente. O fato central reside na existência 

ou não de uma relação de superioridade ou ascendência funcional.

Luís Regis Prado advoga a tese de que na ascendência, elemento normativo do tipo, não se 

exige uma carreira funcional, mas apenas uma relação de domínio, de influência, de respeito e 

até mesmo de temor reverencial como aquela estabelecida entre professor-aluno em sala de 

aula.

Já há na jurisprudência decisões no sentido de reconhecer o Assédio sexual na relação 

Docente-Discente.

“Insere-se no tipo penal de assédio sexual a conduta de professor que, em ambiente de sala 
de aula, aproxima-se de aluna e, com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, toca 
partes de seu corpo (barriga e seios), por ser propósito do legislador penal punir aquele que 
se prevalece de sua autoridade moral e intelectual - dado que o docente naturalmente suscita 
reverência e vulnerabilidade e, não raro, alcança autoridade paternal - para auferir a vantagem 
de natureza sexual, pois o vínculo de confiança e admiração criado entre aluno e mestre implica 
inegável superioridade, capaz de alterar o ânimo da pessoa constrangida”. (STJ.RECURSO 
ESPECIAL:RELATOR: REsp 1.759.135-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. Acd. Min. Rogerio 
Schietti Cruz.DJ: 13/08/2019.JusBrasil,2019.Disponivel em:< https://claudiamaraviegas.
jusbrasil.com.br/artigos/857857924/segundo-o-stj-e-possivel-a-configuracao-do-delito-de-
assedio-sexual-na-relacao-professor-aluno>.Acesso em junho de 2020).

É patente a aludida “ascendência”, em virtude da “função” desempenhada pelo recorrente - também 

elemento normativo do tipo -, devido à atribuição que tem o professor de interferir diretamente na 

avaliação e no desempenho acadêmico do discente, contexto que lhe gera, inclusive, o receio da 

reprovação. Logo, a “ascendência” constante do tipo penal objeto deste recurso não deve se limitar à 

ideia de relação empregatícia entre as partes. Interpretação teleológica que se dá ao texto legal.

Recurso especial conhecido e não provido.



(REsp 1759135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 01/10/2019)

 

Numeração Única: 0001458-58.2004.4.01.4200 ACR 2004.42.00.001457-3 / RR;

Ementa PENAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS. DILIGÊNCIAS. REABERTURA DE 

PRAZO. ASSÉDIO SEXUAL.

1. A reabertura de prazo para apresentação de alegações finais, após cumprimento de diligência, 

não as tornam extemporâneas ou eivadas de nulidade, posto que não evidenciado qualquer prejuízo ao 

direito de defesa dos acusados.

2. Suficientemente demonstrados nos autos o cometimento do crime previsto no artigo 216-A, do 

Código Penal, posto que o réu, valendo da relação de ascendência inerente ao exercício do cargo 

de professor da Universidade Federal de Roraima, constrangeu alunas propondo-lhes tratamento 

diferenciado, com a intenção de obter favorecimento sexual.

3. Recurso de apelação improvido.

Processo: REsp 1255120 SC 2011/0118722-1

Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS 

Julgamento: 21/05/2013

Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA-STJ 

Publicação: DJe 28/05/2013

Mesmo com os entendimentos distintos apresentados pela Doutrina, a jurisprudência já começa 

a reconhecer a possibilidade de assédio sexual entre docente e discente ou outro servidor.

A posição em que se encontra o assediador e a vítima são elementos considerados para o 

reconhecimento da relação hierárquica. No caso dos processos analisados, por exemplo, 

verificamos que a maioria das vítimas não tiveram condições de se opor às investidas sexuais do 

assediador, e, em suas narrativas, revelaram que se sentiam ameaçadas pela posição hierárquica 

do agressor. É preciso ressaltar que, geralmente, é estabelecido um vínculo de confiança entre 

educadores e alunos (as). Nesta relação, o aluno vê o professor como uma autoridade digna 

de respeito e consideração. É neste momento que, via de regra, os assédios acontecem, pois, 

os agressores se aproveitam dessa relação de confiança para cometer os abusos se valendo, 

inclusive, da autoridade que lhe é dada.

Assim, diferente de atitudes autoritárias e desrespeitosas, acreditamos que cabe ao professor, 

durante o processo de ensino-aprendizagem, a construção de relações pautadas no respeito e 



no diálogo, de modo que o vínculo estabelecido possa estimular, além do desenvolvimento das 

habilidades intelectivas, a formação humana e cidadã dos (das) educandos (as).

Destaca-se aqui um processo emblemático, trata-se de um professor que teve um relacionamento 

amoroso de 02 anos com uma estudante de apenas 15 anos. Sobre isso, é válido dizer que, 

mesmo diante da ausência de dispositivo legal e norma interna que expressamente proíba este 

tipo de relacionamento, acreditamos que não é ético e nem moral, professores se relacionarem 

amorosamente com alunas (os). Até porque entendemos, salvo melhor juízo, que isto poderia 

interferir negativamente no desenvolvimento das atividades pedagógicas da (o) aluna (o), bem 

como na imparcialidade necessária no processo avaliativo.

O fato ainda se torna mais gravoso, a nosso ver, por se tratar de um envolvimento amoroso com 

uma adolescente de apenas 15 anos. Entendemos que, ainda que não haja vedação legal para 

esse tipo de relacionamento, uma vez que tal proibição, tipificada no código penal, faz referência 

somente a menor de 14 anos, considerando, inclusive como estupro de vulnerável, é preciso ter 

cautela nos relacionamentos com adolescentes, já que estamos falando de sujeitos em condição 

peculiar de desenvolvimento.

Assim, entendemos ser necessário, um amplo debate institucional no IFBA, de modo a 

estabelecer limites da relação de professor-aluno, mediante normativas internas, a fim de eliminar 

eventuais abusos de autoridades e violações de direitos decorrentes desta relação.

COR E RAÇA DA VÍTIMA

 

É importante ressaltar que não encontramos nos processos analisados a identificação dos 

critérios cor/raça, o que nos permite compreender, já de pronto, o silêncio interseccional presente 

nesses documentos. A identificação de tais critérios, a nosso ver, é necessária, pois as intersecções 

de gênero, raça e classe social são elementos estruturantes para que as mulheres negras sejam as 

mais vulnerabilizadas frente às violências sofridas.

Reconhecer as intersecções que estruturam a vida das mulheres negras, exige de nós, acima 

de tudo, a construção de uma política de enfrentamento racializada, de modo a atender todas as 

demandas específicas das meninas e mulheres negras deste Instituição.

MEIOS UTILIZADOS PARA O COMETIMENTO DO CRIME

Os meios de assédios mais utilizados pelo agressor, também foram analisados no interior deste 

relatório. Identificamos, através dos relatos das vítimas, na ocasião das oitivas, variados meios 

utilizados para o cometimento dos assédios como: toques lascivos (agarros, carícias excessivas, 

beijo no rosto e pescoço, apalpadas nas nádegas e partes íntimas, alisamentos), comentários 



com conotação sexual (elogios, cantadas, brincadeiras), convites para práticas de atos sexuais, 

relacionamento amoroso, olhares constrangedores, ameaças de reprovação, mensagens com teor 

sexual por meio do aplicativo WhatsApp e registro de fotos das partes íntimas não autorizadas.

Incumbe pontuar que, pelas narrativas das vítimas, se percebe que, para uma única vítima, 

foram utilizados, reiteradas vezes, variados meios para o cometimento do crime. Grande parte dos 

abusos foram praticados no próprio ambiente escolar, dentro da sala de aula. A maioria delas disse 

sentir medo durante as aulas, diante dos constantes assédios sofridos, o que revela o cenário de 

terror que estas meninas vivenciaram.

Ana Paula Ferreira, Coordenadora dos Direitos das Mulheres da organização Internacional de 

Combate à pobreza - ActionAid, em entrevista para o site da Organização, ao falar sobre os dados 

de assédios afirmou que “o que algumas pessoas podem achar engraçado, ou mesmo um elogio, 

faz com que muitas meninas alterem suas rotinas, se desmotivem nas escolas, criem estratégias 

para transitar pelas ruas, ou mesmo gastem mais dinheiro para evitar se expor nos espaços 

públicos. São jovens e adolescentes iniciando a vida adulta, e isso impacta seu desenvolvimento 

pessoal, econômico e social”.

Nesse sentido, é urgente e necessário desnaturalizar a prática de assédio sexual no IFBA. Não 

podemos mais aceitar que esta conduta criminosa transforme o ambiente escolar, que é um espaço 

de aprendizagem, em um lugar tóxico, intranquilo e nocivo, capaz de fazer com que muitas alunas 

evitem assistir às aulas e, até mesmo, desistam de estudar.

SENTIMENTO / DANOS

Por fim, mas não menos importante, analisamos nestes processos, os principais sentimentos 

provocados nas vítimas diante dos assédios sofridos. Antes de tudo, não podemos perder de vista 

que os sujeitos passivos deste crime, nos casos em análise, são adolescentes, pessoas em pleno 

desenvolvimento da formação humana, que tiveram sua dignidade e direitos sexuais violados. 

Nesse sentido, a condição especial das vítimas foi um fator considerado para a análise desta 

categoria.

Nas narrativas das vítimas foram verbalizados sentimentos como: tristeza, medo, humilhação, 

constrangimento, pânico, desconforto, irritabilidade, importunação. O medo foi o sentimento que 

apareceu com maior frequência, inclusive, o medo de represálias. O que comprova que a posição 

hierárquica dos agressores favorece o cometimento do crime e, por sua vez, o retardamento da 

denúncia.

Entendemos que o sentimento da vítima deve ser o principal elemento a ser considerado para 

a análise probatória deste crime, já que a sua consumação se dá com o ato de CONSTRANGER, 

assim, deve haver uma avaliação sobre como a vítima se sentiu após esse ato. O verbo do núcleo 

penal deixa claro que o constrangimento é a única ação necessária para a consumação do ato 



delituoso, no entanto, tal constrangimento precisa estar associado com a intenção de obter 

vantagem sexual. Vejamos: 

“ Art.216 A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.

Sabemos que este tipo de ilícito não deixa muitos vestígios, já que não se exige, para a 

configuração do delito, a prática da conjunção carnal, neste caso, o agressor se vale de outros 

meios poucos evidentes para o cometimento da infração. Por exemplo, um comentário de cunho 

sexual, uma apalpada, um olhar lascivo, geralmente são práticas que não deixam vestígios materiais 

e, comumente, são praticados às ocultas.

Sendo assim, a palavra firme e coerente da vítima, nestes crimes, assume especial relevo para 

a materialidade e autoria dos fatos, a qual pode ser corroborada pelas provas testemunhais, se 

houver, e as provas documentais que eventualmente forem produzidas no momento do crime.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que declarações harmônicas da vítima por si só 

podem ser usadas como prova para a comprovação da materialidade nos crimes sexuais.

O Tribunal Regional do Trabalho-TRT da 2ª região. No Recurso Ordinário Trabalhista 

1000150-07.2019.5.02.0037 consolidou decisão entendendo que o depoimento da 

vítima de assédio tem valor como prova.

O depoimento de vítimas de assédio sexual tem grande valor como prova em uma ação judicial 

porque, em geral, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

O entendimento, consolidado na Justiça penal, foi aplicado pela 15ª Turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da 2ª Região (SP) ao manter decisão por justa causa de um homem acusado de 

assediar sua colega, no ambiente de trabalho.

Na decisão, o relator, juiz convocado Marcos Neves Fava, afirmou ainda que há uma cultura 

machista que causa a prática reiterada do assédio contra a mulher, e ainda põe a culpa na vítima. 

Esse, segundo o juiz, é o caso do processo analisado.

O homem buscou a Justiça para reverter a demissão por justa causa. Em primeira instância, o 

juiz afastou a justa causa, alegando que houve apenas uma colisão de versão do fato, sem prova 

da existência do assédio.

A decisão, contudo, foi revista pelo TRT-2, que aplicou o entendimento da justiça penal de 

que o depoimento da vítima, em caso de assédio, tem caráter de prova. Além disso, o juiz relator 

considerou que a sindicância interna comprovou que a vítima noticiou os fatos assim que ocorreram 

e abandonou seu turno no meio do expediente. O relator ressaltou também que não houve prova do 

reclamante para demonstrar seu comportamento habitual em desconformidade com a denúncia. 



“Sua linha de argumentação, na sindicância, foi culpar a vítima, dizendo que ela confidenciou 

fatos relacionados ao comportamento sexual (como estar afastada do pai do seu filho) e que ela 

agiu de forma estranha e sem justificativa, porque ele apenas conversou sobre assuntos diversos 

e lhe ofereceu companhia para o jantar. Configurada, pois, a prática de assédio”. Consultor 

Jurídico: disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-fev- 07/depoimento- vitima-assedio-

valor-prova-decide-trt

No entanto, quanto mais provas forem produzidas, melhor para comprovação do crime, por 

essa razão, entendemos que é necessário a criação de espaços informativos no âmbito do IFBA, 

a fim de orientar os/as discentes, principalmente as meninas, para a importância de produzir e/ou 

preservar provas que eventualmente possam ser colhidas durantes os assédios sofridos. Fotos, 

gravações, prints de conversas no aplicativo do WhatsApp, áudios, testemunhas oculares, etc., 

são exemplos de materiais importantes para a elucidação dos fatos.

Quanto a isso, é importante reconhecer que muitas vezes o sofrimento da vítima, aliado ao 

medo, é tão intenso que dificulta a produção destes materiais. Muitas vezes, por medo e ameaças 

do agressor, ou até mesmo por querer apagar da mente tudo que remete à violência sofrida, a 

vítima acaba destruindo provas que seriam incontroversas para a elucidação dos fatos.

Por isso a importância de uma rede multidisciplinar de enfrentamento da violência contra a 

mulher no IFBA, de modo que possa atender à vítima considerando todas as demandas trazidas 

decorrentes do assédio sexual sofrido. Sabemos que muitas vezes, no primeiro momento, o apoio 

e o acolhimento afetivo são essenciais para diminuir os prejuízos emocionais que possam surgir 

após a violência sofrida. Ademais, acreditamos que quanto mais a vítima se sinta segura, mais 

confiança ela terá para apresentar, se houver, as provas que ajudarão na instrução probatória do 

caso.

Por fim, as avaliações realizadas em torno deste relatório nos permitiram entender o quão 

perverso e violento é o assédio sexual. Aqui, reportamos as inúmeras histórias de violências que 

meninas e meninos vivenciaram.

ESTADO E PATRIARCADO

Reconhecemos o assédio sexual como ato bárbaro que traduz as tragédias que se anunciam 

principalmente no cotidiano de mulheres atormentadas pelo fantasma cíclico da violência que, na 

maioria das vezes, é silenciosa e silenciada, mascarada pelo Estado invisível aos olhos da sociedade.

Sabemos que as raízes dessas violências se encontram na estrutura patriarcal e machista 

que historicamente atravessam os corpos das mulheres, cujas opressões se materializam nos 

discursos, brincadeiras e práticas diárias aclamados e reproduzidos por todos aqueles que se 

beneficiam desta estrutura de manutenção de poder e desigualdade de gênero.



Portanto, não nos furtaríamos de trazer para este documento uma breve reflexão sobre a relação 

do Estado e do patriarcado, de moda a reconhecer que esse Estado se move a partir de estruturas 

ideológicas de opressões, cujo patriarcado compõe uma dessas estruturas de dominação para a 

naturalização e reprodução das violências de gênero.

É preciso dizer que nossa linha de debate parte das reflexões trazidas pelo filósofo, Pós Doutor 

em Direito, Silva Almeida (2019), no seu livro “O que é Racismo Estrutural”.

Em linhas gerais, Luis Almeida 2019, sustenta que a formação do Estado provém da concepção 

moderna contemporânea, o qual se constitui a partir de elementos como o capitalismo, o 

colonialismo e a escravidão, etc. O autor continua dizendo que esse mesmo Estado funciona 

enquanto uma instituição fundamental para reproduzir as condições que estruturam a sociedade 

e, como um poder centralizado, gerencia a vida social.

O filósofo, acrescenta, ainda, que, no capitalismo, o Estado é essencial para a manutenção da 

ordem, protegendo a propriedade privada e internalizando múltiplas contradições, mediante a 

produção de discursos ideológicos justificadores da dominação.

A partir da análise trazida pelo mencionado autor, sustentamos nosso argumento entendendo 

que a ideologia patriarcal, no capitalismo, se constitui como um desses mecanismos de dominação, 

incorporados pelo Estado, para subjugação das mulheres.

O capitalismo, no patriarcado, tende a conceber a reprodução social privada (âmbito doméstico) 

como responsabilidade exclusiva das mulheres, e as tarefas da produção da vida pública atribuição 

dos homens.

Falar de patriarcado é compreender que as relações entre os sexos, se moldam tanto no espaço 

privado, no âmbito doméstico e/ou familiar, como também no espaço público, no âmbito das 

relações civis, cujas relações são estruturadas por hierarquizações de poder, considerando as 

diferenças físicas e biológicas como elementos fundantes para as desigualdades e exclusão das 

mulheres.

Para uma melhor clareza das ideias aqui apresentadas, é importante trazer o conceito do 

patriarcado. A despeito de várias conceituações do referido termo, apoiamos as nossas reflexões 

na definição trazida por Elen Cristiane Schneider (2016, p.49), que concebe o patriarcado como 

um “sistema de relações sociais que articula diferentes opressões do privado e do público”. 

Assim, podemos dizer que na relação de poder, dentro do patriarcado há, naturalmente, uma 

institucionalização dos direitos políticos para os homens, como ideologias impregnadas na 

sociedade e no Estado.

Heleieth Saffioti (2004) afirma que o sistema patriarcal e sua ideologia impregnam a sociedade 

e o Estado, cujo poder sempre é exercido por quem for homem, branco e heterossexual. Para ela, 

as contradições da sociedade se molda pelo tripé do patriarcado, racismo e capitalismo.

É a partir deste tripé que o Estado ganha corpo reproduzindo as condições que estruturam a 

sociedade, gerenciando à vida social das pessoas, conforme disse Almeida (2019).

Saffioti (2004) ainda defende que o patriarcado concede direitos sexuais aos homens sobre as 



mulheres, e, como estrutura de poder, tem por base a ideologia e a violência. Nesta linha, é forçoso 

reconhecer que o patriarcado e o racismo, dentro do espaço institucional da educação, aliado ao 

machismo, funciona regulando as configurações sociais, de modo a segregar e produzir lugares 

desiguais para os sujeitos que ali estão. Dessa forma, movidos pelo ideal branco e falocêntrico, o 

homem ganha mobilidade social e política (re)produzindo violências, opressões e silenciamentos.

Essas reflexões sinalizam pistas para compreendermos o porquê de as meninas, ainda serem 

as principais vítimas das violências sexuais dentro do IFBA. Evidenciamos neste relatório, que 

99% das vítimas de assédio sexual foram do sexo feminino, ao passo que 100% dos agressores 

foram do sexo masculino.

Portanto, entendemos que o combate à violência sexual, no âmbito do IFBA, perpassa primeiro 

pelo reconhecimento e enfrentamento das estruturas ideológicas de opressões que sustentam 

o presente Estado, já que o IFBA, embora seja uma autarquia com autonomia administrativa, 

institucionaliza-se através deste Estado, que é o responsável constitucionalmente pela educação 

pública do país.

Defendemos aqui neste documento, que a educação é pressuposto para o fim da violência 

de gênero dentro do IFBA, e que, muito mais que a aplicação de dispostivos legais e criação de 

normativas internas, é necessário enfrentar o debate por vias educacionais.

Por essas razões, recomendamos que a composição da matriz curricular do IFBA, seja 

construída tendo como elemento principal a superação do machismo e racismo, cujas intersecções 

afetam gravemente a vida das mulheres e meninas, sobretudo das mulheres negras, haja vista que 

elas, além de constituir majoritariamente esse espaço, são as mais vulnerabilizadas por essas 

estruturas de dominação.

Por fim, entendemos que o fim da cultura de violência contra mulheres e sua emancipação são 

pressupostos para a construção de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia - mais democático, justo e igualitário.

RECOMENDAÇÕES

1. Criação de uma normativa interna (regimento), no âmbito do IFBA, de modo a estabelecer 

os limites necessários na relação discente e servidor, com fins de evitar eventuais abusos de poder 

oriundos dessa relação. Dispondo, inclusive de dispositivos legais, proibindo, expressamente, o 

envolvimento amoroso entre professor e aluno.

2. Implantação de equipamentos especializados nos Campi, para a recebimento das 

denúncias envolvendo assédio e outras formas de violências, bem como a nomeação de servidores 

capacitados, de preferência servidoras, para atuar à frente desses serviços.

3. Criação de um setor estratégico nos campi, de modo a funcionar como assessoria técnica 

à equipe escolar para auxiliar no desenvolvimento de mecanismos de investigação mais céleres e 

eficientes com o fito de diminuir a lentidão na tramitação dos processos.



4. Implantação de núcleos de combate ao assédio sexual em todos os Campi, no IFBA.

5. Elaboração junto à PROEN, de um programa curricular unificado que contemple ações 

como:

• Inclusão do estudo da temática sobre o patriarcado, gênero e violência, na carga horária 

de todas as disciplinas em especial àquelas das áreas de humanas e Linguagens;

• Formação continuada dos professores no enfrentamento da violência contra adolescentes 

e jovens;

• Formação continuada para a docência no Ensino Técnico, notadamente na Forma 

Integrada, cujo público alvo contempla as alteridades da adolescência;

6. Formação especializada para os servidores profissionais de psicologia, pedagogia e 

serviço social com vistas ao atendimento de situações envolvendo discentes em situação de 

violência sexual.
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