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A UFG como autarquia federal
• A Universidade Federal de Goiás como autarquia federal
de ensino, faz parte da Administração Pública Indireta da
União. Consequentemente, as atividades prestadas por
seus agentes públicos, devem ser prestadas com respeito
às normas jurídicas, especialmente a Constituição Federal.

• A teoria do órgão advinda do direito administrativo e
adotada pelo nosso sistema jurídico, atribui que o agente
público manifesta a própria vontade do Estado, sendo
então este responsável pela conduta de seus agentes.

A UFG como autarquia federal
• No âmbito interno da UFG temos diversos tipos de
vínculos institucionais de pessoas que exercem algum tipo
de atividade, dentre eles: servidores técnicoadministrativos,
docentes,
estagiários,
bolsistas,
terceirizados e outros.

• O técnicos-administrativos, docentes efetivos, docentes
substitutos e comissionados (Cargos CD) exercem
atividade como servidores públicos e são regidos pela Lei
8.112/90 (Estatuto dos Servidores Civis da União).

A UFG e as normas de direito
público
• A Constituição Federal de 1988 elenca direitos fundamentais do
Estado Brasileiro, que são garantias mínimas trazidas à
sociedade:
• Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

A UFG e as normas de direito
público
• Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]

• III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

• X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;

•

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes;

•

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

A lesão de direito e a
responsabilidade civil
• Quando um direito é então violado, o agente causador pode ser

responsabilizado pela conduta, tanto em relações privadas
quanto em relações com a Administração Pública. O estudo
desse dever de indenizar intitulamos de Responsabilidade
Civil.

• Neste temos as disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002:
• Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.

A lesão de direito e a
responsabilidade civil
• Ainda o Código Civil, dispõe:
• Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.

• Consequentemente, as condutas dos servidores públicos
podem gerar sanções em três esferas, sendo
independentes entre si, conforme dispõe o art. 125 da Lei
8.112/90 aplicado aos servidores públicos federais.

Atos/condutas ilícitas
• Três esferas existentes:
ESFERA
ADMINISTRATIVA

ESFERA CÍVEL

ESFERA PENAL

A lesão de direito e a
responsabilidade civil
• Na esfera cível o servidor público no exercício de suas

atribuições ou um particular, caso pratique ato que se
caracterize assédio moral ou assédio sexual por consequência
ferirá os direitos de personalidade (a higidez física, a intimidade,
a honra, a intelectualidade e outros), constituindo um dano (sem
este não há responsabilidade civil) a esfera de direitos de uma
pessoa.
• Há diversos tipos de danos, como o dano moral, dano material,
dano estético e outros. O dano moral é o que geralmente está
ligado aos tipos de assédio acima mencionados, buscando a
vítima a reparação do dano sofrido através de uma reparação
pecuniária, arbitrada pelo Pode Judiciário.

Julgado do Poder Judiciário em
caso de Assédio Moral
•

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...], QUANTO À QUALIDADE DA
PROVA PERICIAL, LESÕES FÍSICAS E PSÍQUICAS, [...]. II. Na origem, trata-se
de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Lucia de
Lourdes Alves Barbosa, em desfavor da União, em virtude de doenças
ocupacionais, adquiridas pela servidora, e assédio moral, durante o período em que
ocupou cargo em comissão, no TRT/9ª Região. I V. No caso, o Tribunal de origem,
à luz das provas dos autos, reduziu o valor indenizatório fixado em 1º Grau, "por
extremamente excessivo, sob pena de importar em enriquecimento sem causa da
parte autora", fixando a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa,
expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno
parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão,
improvido.
..EMEN:
(AIRESP 201601047438, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:11/09/2017 ..DTPB:.)

Sanção do servidor agressor na
esfera administrativa
• O servidor/discente na esfera administrativa poderá ser

responsabilizado, desde que denuncie para que possa
impulsionar uma investigação por parte da UFG, por exemplo.
• Pode-se realizar a denúncia no âmbito da UFG na Ouvidoria,
Gabinete da Reitoria, pelo e-Ouv (sistema de Ouvidorias do
Poder Executivo federal).
• Pode realizar a denúncia anônima (não é possível identificar a
autoria) ou sigilosa (autoria resguardada).
• Lembrando que nos termos do inc. XII do art. 116 da Lei
8.112/90 o servidor tem o dever de representar sobre
ilegalidades de tomar conhecimento em relação ao âmbito de
exercício de suas atividades.

Denúncia anônima e sigilosa
• Há critérios a serem observados quando a vítima de
assédio moral ou sexual realiza denúncia anônima ou
sigilosa.

• A denúncia anônima é geralmente aquela em que a
pessoa cria um e-mail falso ou envia uma carta sem
identificação do denunciante.

• Ocorre que esta só impulsionará uma investigação se
contiver a descrição dos fatos de forma objetiva e
plausível para que se identifique os requisitos de autoria
(agente infrator) e materialidade (conduta ilícita).

Denúncia anônima e sigilosa
• Na denúncia sigilosa o denunciante tem uma garantia de
resguardo de sua identidade pelo prazo de 100 (cem) anos,
exceto se verificada a má-fé, calúnia ou difamação da
denúncia. O resguardo é assegurado pela Instrução
Normativa nº 1 da CRG/OGU, de 24 de Junho de 2014.
• Caso a denúncia anônima não tenha o requisitos
necessários para deflagrar uma investigação, ela será
arquivada. Em caso positivo, deverá ser realizado
primeiramente um procedimento investigativo prévio,
exemplos: investigação preliminar ou sindicância
investigativa.

Denúncia anônima e sigilosa
• Já no caso da denúncia sigilosa, caso estejam faltando

requisitos para que ela possa deflagrar uma investigação,
pode a Ouvidoria da instituição solicitar outras
informações ao denunciante, preservando sua identidade.
• Caso os indícios de autoria e materialidade só possam
ser obtidos através de uma investigação preliminar, o
órgão apuratório poderá solicitar a identificação do
denunciante para realizar a busca desses indícios. Somente
após a certificação de indícios é que a denúncia anônima
ou sigilosa poderá gerar a instauração de um Processo
Administrativo Disciplinar (PAD).

Denúncia anônima e sigilosa
• Consequentemente, a início de um PAD contra um
servidor poderá ser retardado em face da utilização desses
tipos de denúncia.

• A denúncia com identificação é apta a deflagrar a
instauração direta de um PAD, caso já possua os indícios
de autoria e materialidade.

• Caso não possua claro esse indícios, poderá ser realizada
primeiramente também um investigação preliminar ou a
instauração de uma Sindicância Investigativa.

Resolução nº 12/2017 –
CONSUNI e CEPEC
• Vejamos algumas disposições da Resolução:
• Art. 2º Considera-se assédio moral a prática abusiva, explícita ou velada,

que se manifesta por meio de gestos, palavras e atos e que desrespeita, de
forma sistemática e frequente, a integridade física e/ou psicológica de uma
pessoa ou grupo, na relação entre membros da comunidade universitária,
tais como:

•
•
•
•
•

I- chefe e subordinado/a;
II- professor/a e estudante;
III- colegas de igual nível hierárquico;
IV- um/a ou mais subordinados/as em relação à chefia;
V- e outras relações.

Resolução nº 12/2017 –
CONSUNI e CEPEC
• Exemplos

de medidas de proteção é o
encaminhamento da vítima para apoio psicológico e a
possibilidade de remoção provisória ou definitiva de
servidor para outro órgão, evitando a continuação do
dano em face da vítima.

• Há previsão também na Resolução de vedação à
condutas discriminatórias conforme previstas no art.
6º e 7º:

Resolução nº 12/2017 –
CONSUNI e CEPEC
• Um dos principais problemas da Resolução, que não é
propriamente dela, é a interpretação do que venha a ser os
requisitos de forma sistemática e frequente para
caracterização do assédio moral.
• As comissões de processos disciplinares deverão ser
pautar pela disposição do art. 128 da Lei 8.112/90:
• Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas
a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes
funcionais.

Resolução nº 12/2017 –
CONSUNI e CEPEC
•
•
•
•
•

Neste tocante, o servidor pode ser sancionado com penas:
1- Advertência (possibilidade de firmar TAC)
2 – Suspensão de até 90 dias
3 - Demissão.
O STJ já tem reconhecido a possibilidade de assédio moral e sexual serem
considerados como improbidade administrativa, o que ocasionaria a demissão do
servidor.

• A verificação de gravidade da conduta deverá ser avaliada pela comissão processante e

a autoridade julgadora através das provas colhidas. Um critério para se chegar a uma
conclusão de tempo ou frequência das condutas ilícitas é:

• Quanto maior a intensidade e repetitividade no decorrer de um dia ou semana, menor
o tempo.

Assédio moral e sexual e a esfera
penal
• Não existe em nossa legislação penal a tipificação de

assédio moral. Porém há a existência do PL 4742/2001 de
autoria do Deputado Marcos de Jesus - PL/PE.
• Por outro lado, existe a tipificação penal para assédio
sexual, conforme art. 216-A do Código Penal Brasileiro:
• 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) Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Meios de prova em assédio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como meios de provas temos os exemplos abaixo:
Bilhetes e cartas
Mensagens eletrônicas (Facebook, Whatsapp, etc.)
e-mails
Documentos
Áudios e vídeos
Presentes
registros de ocorrências em canais internos da empresa ou órgãos públicos.
Ligações telefônicas
testemunhas que tenham conhecimento dos fatos.

Meios de prova em assédio
• Outros documentos podem servir como indícios:
• Diário de anotações sobre fatos ocorridos;
• perícia médica, laudo médico psiquiátrico ou relatório de psicólogo;
• corpo de delito (principalmente em um caso mais grave que envolver
agressão ou estupro)

• Também poderão servirão como prova da gravidade dos atos praticados,

inclusive para fins de indenização por dano moral ou material,
comprovando o nexo causal entra a conduta ilícita e a correlação com os
danos/lesões de ordem física ou psicológica ocasionados.
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