
SECRETARIA EXECUTIVA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAF

Gerência de Controle Interno e Correição/Corregedoria 

CARTILHA DE 
PREVENÇÃO DE 

ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons – Atribuição – Não 
Comercial – Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a 

reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Tiragem: Disponibilizada em arquivo digital

2021 Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Suporte técnico, operacional e financeiro:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Superintendência de Comunicação (SUCOM)

Shirleide de Mendonça da Silva

Organização

Coordenação
Carolina Queiroz Soares Quintas

Avenida Afonso Olindense, 1513

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco

Várzea - Recife - PE - CEP 50.810.000

Gerência de Controle Interno e Correição (GCINC)

Elaboração

Roberta Tolentino Tavares de Lira/João Paulo Advincula

Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Site: http://www.educacao.pe.gov.br/
Ouvidoria: 0800.286.8668

Secretaria Executiva de Administração e Finanças

Unidade de Correição/ SEE

Assessoria de Planejamento (APLAN)

Superintendente: Rochelli Dantas

Secretário: Marcelo Barros

Planejamento

Projeto gráfico, diagramação e revisão:

Secretário: Alamartine Carvalho 

Tel.: (81) 3183.8203 

Coordenador: Marcelo Negromonte

Os quadros e figuras constantes na obra, quando não indicados por fontes externas, são 
de autoria própria.



Introdução

A presente Cartilha visa esclarecer e orientar como se regula a relação da Administração 
Pública, no caso representada pela Secretaria de Educação e Esportes do Estado de 
Pernambuco, e seu corpo funcional.

Diante disso, a Secretaria de Educação, através de sua Corregedoria, disponibiliza este 
material com o propósito de orientar todos os servidores, para que tenham o conhecimento 
necessário acerca do presente tema.

Ante o exposto, almeja-se que a Cartilha em evidência possibilite um alcance maior de 
conhecimento da legislação vigente no que tange a responsabilidade administrativa.

Esta relação estabelece regras de comportamento a título de deveres e proibições e suas 
consequências, tendo como base legal o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de 
Pernambuco, a Lei 6.123/68.

Em seu conteúdo foram abordados os deveres e proibições definidas no Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco - Lei nº 6.123/68, cujo descumprimento 
tornaram-se temas recorrentes em processos administrativos disciplinar.
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Em Pernambuco, o regime disciplinar do funcionário público está regulamentado pelos dispositivos 
constantes no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco - Lei nº 6.123/68, o qual 
trata-se de um conjunto de normas que estabelece deveres, responsabilidades e proibições, tendo 
em vista a prevenção, a apuração e a possível punição de atos e omissões que possam pôr em risco o 
funcionamento adequado da Administração Pública.

A Corregedoria da Secretaria de Educação e Esportes 
e o Regime Disciplinar

A Corregedoria da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco tem como 
atribuições articular, coordenar, acompanhar e monitorar a execução das atividades inerentes aos 
processos administrativos disciplinares sendo a principal função apurar e responsabilizar servidores 
públicos, em face de seus erros, ou seja, de condutas irregulares, previstas em lei.

O trabalho de apuração é realizado através de Processo Administrativo Disciplinar, instrumento 
destinado à análise da responsabilidade do servidor público por transgressão praticada no exercício 
de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

A Corregedoria da Secretaria de Educação e Esportes
possui Comissões Permanentes que 

realizam o trabalho de apuração
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Responsabilidade do Servidor

O servidor responde civilmente de maneira financeira, ou seja, ressarcimento ao erário por prejuízo 
causado ao Estado, por prática equivocada de seus atos.

 
Na instância administrativa, a apuração da infração disciplinar ocorrerá por meio de sindicância 
acusatória/punitiva ou de processo administrativo.

Está claro que o cometimento de infrações funcionais, por ação ou omissão praticada no 
desempenho das atribuições do cargo ou função, ou que tenha relação com essas atribuições, gera a 
responsabilidade administrativa, o que sujeitará o servidor que supostamente praticou o ato à 
imposição de sanções disciplinares.
 
Ao tomar conhecimento de falta praticada pelo servidor, cabe à Administração Pública apurar por 
meio de Processo Administrativo Disciplinar.

 
É certo que o servidor responde nas três esferas (administrativa, civil, penal), caso seja cabível, de 
forma independente e paralela.

A responsabilidade penal decorre do fato do servidor ter praticado um ato que além de ter uma 
conotação administrativa, também é considerado como crime ou contravenção previsto no Código 
Penal. E dessa forma, o processo administrativo é encaminhado para as autoridades responsáveis no 
âmbito penal, para as devidas providências. 

A responsabilização do servidor decorre do artigo 195 da Lei 6.123/68, que lhe impõe obediência às 
regras de conduta necessárias ao regular andamento do serviço público. 

Art. 195 - Pelo exercício irregular de suas atribuições, 
o funcionário responde civil, penal e administrativamente.

Art. 196 - A responsabilidade civil decorre de procedimento 
doloso ou culposo que importe prejuízo à Fazenda Estadual ou 

a terceiros.§ 1° - O ressarcimento do prejuízo causado à 
Fazenda Estadual no que exceder os limites do seguro 
fidelidade, quando houver, e, á falta de outros bens que 

respondam pela indenização, poderá ser liquidado mediante 
desconto em prestações mensais não excedentes da décima 

parte do vencimento do funcionário; § 2º - Tratando-se de dano 
causado a terceiro, responderá o funcionário perante a Fazenda 

Estadual em ação regressiva proposta após transitar em 
julgado a decisão que houver condenado a indenizar o terceiro.

Art. 197 - A responsabilidade penal abrange os 
crimes e contravenções imputados ao funcionário.
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Servidor Público

Tenha-se presente que o Estatuto dos Servidores de Pernambuco indica o regime jurídico dos 
funcionários públicos e civis do Estado. Assim a Lei nº 6.123/68 define em seu Art. 2° como funcionário 
público a pessoa investida em cargo público.

Vale salientar que o empregado público (contrato temporário) está regido pela Lei nº  14. 885/12 , e 
que o presente material atear-se-á aos dispositivos da Lei nº 6.123/68.

Observa-se que a postura do servidor no exercício de sua função impactará no resultado entregue à 
sociedade. Possíveis desvios na conduta do mesmo comprometerão o direito do cidadão a um 
serviço público contínuo e de qualidade.

Assim, para um melhor desempenho de suas funções, faz-se necessário que o servidor exerça suas 
atividades com base na cultura da licitude, obedecendo às normas do regime disciplinar Estadual.

ILÍCITOS 
ADMINISTRATIVOS:

É toda conduta do servidor 
que, no âmbito de suas 
atribuições ou a pretexto de 
exercê-las, contraria 
dispositivo estatutário. 

2. Cometimento das 
Proibições (art. 194);

3. Cometimentos dos atos 
citados no artigo 204 do 
Estatuto do Servidor do 
Estado de Pernambuco

1. Descumprimento dos 
Deveres (art. 193)

São pessoas que detém vínculo profissional com órgãos e 
entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos. 

Funcionário público é expressão sinônima de servidor público 
titular de cargo público, de provimento em comissão ou de 

provimento efetivo. Não se deve confundir cargo com emprego. 
Este último é posto de trabalho sob regime contratual (celetista), 

cuja retribuição é denominada salário. (TEIXEIRA, 2009, P.18).

 

Porque os 
servidores respondem 

por suas condutas 
irregulares?

Porque 
praticaram ilícito 
administrativo!
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I – Assiduidade:

O servidor tem o dever de ser assíduo. É aquele que 
está constantemente presente no seu trabalho, 
cumprindo suas tarefas com empenho e não falta às 
suas obrigações e compromissos. É um servidor 
constante. O não comparecimento afeta a qualidade e 
continuidade do serviço público. O oposto do servidor 
assíduo é o ausente, o faltoso, sem causa justificada.

II – Pontualidade:

Refere-se a aquele servidor que além de ser assíduo, 
deve cumpr i r  os  seus horár ios ,  p razos e 
compromissos, bem como ser exato e preciso.

III – Discrição:

O Servidor deve ser reservado, discreto, sério e não repassar assuntos do seu ambiente de trabalho 
para terceiros.

Os servidores públicos têm o dever de ser cortês ao lidar com os usuários dos serviços públicos, com 
superiores ou colegas de trabalho. O não cumprimento, poderá o funcionário ser punido com 
advertência, suspensão e até demissão.

IV – Urbanidade:

Deverá ser comedido, reservado, não chamar atenção para si, sério, 
não intrometido, não revelador das particularidades do seu serviço 

ou órgão que milita. (TEIXEIRA, 2009, P.206).

A grosseria injustificada por parte do 
servidor público é infração contundente e 
direta de um dever funcional e deve ser 

punida. Não se pode ser complacente com 
manifestações da espécie desferidas, 

normalmente, contra os mais singelos, 
indefesos e desvalidos, que, receosos de 

agir ou exigir providências, quedam-se 
inerentes ante o desrespeito a sua 
cidadania. (TEIXEIRA, 2009, p. 207).

Art. 193
Deveres do Servidor
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V – Lealdade às Instituições Constitucionais:

É dever do servidor cuidar, guardar, preservar material que esteja sob sua responsabilidade.

X – Providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua 
declaração de família:

IX – Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado:

O servidor tem a obrigação de ser fiel aos princípios constitucionais. A deslealdade Institucional traduz 
a ideia da falta de confiança entre o administrador e o administrado, na medida em que o agente 
público não dedica a devida prudência e cuidado no trato de interesse que não lhe pertence.

O servidor deverá informar e manter atualizado a identificação dos dependentes dos servidores 
públicos passíveis de recebimento de pensão em caso de morte do segurado, bem como seus dados 
cadastrais.

XI – Atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda pública e à expedição de 
certidões requeridas para defesa de direitos e esclarecimento de situações:

VI – Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais:

VII – Observância às normas legais e regulamentares:

Os servidores deverão submeter-se aos dispositivos da lei e aos atos da Administração Pública. Insta 
salientar que, em razão do princípio da publicidade, não é possível a alegação do não conhecimento  
da lei para o descumprimento da mesma.  

O servidor tem o dever legal de comunicar a irregularidade à autoridade superior, caso ele mesmo não 
tenha competência para determinar a apuração da conduta funcional irregular. O servidor também 
poderá ser responsabilizado caso tenha ciência de um ato ilícito praticado por um colega e se 
mantenha omisso, sem comunicar ao seu superior hierárquico. 

VIII – Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em 
razão do cargo ou função:

O dever de obediência é obrigação do servidor, cumprir as ordens e instruções dos seus legítimos 
superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e sob forma legal.

Tenha-se presente que a simples discordância de opiniões entre o servidor e seu superior não é o 
suficiente para o não cumprimento das ordens dadas. A recusa por parte do servidor apenas é 
aceitável quando a ordem for manifestamente ilegal.

“A lei impõe aos servidores a expedição célere das certidões solicitadas para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações”. (TEIXEIRA, 2009, p.208)

XII – Guardar sigilo sobre documentos e fatos de que tenha conhecimento em razão do cargo 
ou função:

O dever de sigilo está diretamente atrelado ao dever de discrição. O servidor não deve compartilhar 
de forma arbitrária, para pessoas desprovidas de atribuições relacionadas, os fatos da repartição em 
que exerce suas funções. Da mesma forma tem dever de manter documentos sigilosos sob reserva, 
evitando o extravio e que os mesmos venham a ser conhecidos por terceiros. 

CARTILHA DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS
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I - Exercer, cumulativamente, dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções 
previstas em lei:

É proibido ao servidor acumular cargos, funções ou empregos públicos. Existe exceções legais, nas 
áreas do magistério, saúde e funções técnicas e científicas, desde que haja compatibilidade de 
horários.

II - Referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho às autoridades ou 
atos da administração pública podendo porém em trabalho assinado criticá-los do ponto de 
vista doutrinário ou da organização do serviço:

Inciso de entendimento imediato, proíbe o uso de ameaça e da força ou de constrangimento, velados 
ou ostensivos, por parte da autoridade ou superior hierárquico, com o fim de forçar filiação a entidade. 
Verifica-se que o enquadramento não se volta ao servidor comum, mas aquele que possui 
subordinados, ou seja aquele que detém poder de mando. Destaque-se que, como o enquadramento 
tem como ações verbais “coagir ou aliciar”, o que se presume certo grau de pressão sob o 
subordinado, mero convite a filiação não é considerado coação.

A retirada de documentos ou objetos da repartição deverá ser comunicada e deferida pelo chefe do 
órgão, após analisado se é conveniente e oportuna.

Neste caso, deve-se atentar para a literalidade do enquadramento, por isso caso esta prática venha a 
ocorrer é hipótese de aplicação da penalidade de suspensão, conforme determina o inciso III do art. 
202 da mesma Lei.

A regra de manifestação de apreço e desapreço busca inibir animosidades causadas por 
divergências de opiniões, evitando constrangimentos e posterior comprometimento na regularidade 
da convivência. 

V - Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública:

III - Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto 
da repartição:

IV - Promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de 
donativos no recinto da repartição:

É proibido ao servidor utilizar-se das atribuições do cargo ou da função para obter vantagens 
pessoais, de qualquer natureza, seja patrimonial, sexual, moral ou financeira.

VI - Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza político-partidária:

Art. 194
Proibições impostas 
ao Servidor
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O dispositivo não proíbe a participação do servidor em empresa comercial ou industrial, mas apenas a 
atuação gerencial ou administrativa, salvo, por motivos óbvios, tratando-se de entidade empresarial 
integrante da administração indireta, de qualquer esfera da Federação, é bom que se 
diga.(TEIXEIRA, 2009, p. 212 E 213).

Neste inciso, tutela-se uma ação mais restrita, específica e efetiva que é de “atuar”, com isso, a norma 
quer evitar que os pleitos patrocinados pelo procurador ou intermediário, em qualquer órgão público, 
obtenham sucesso em razão do acesso às repartições, seja por conta própria, seja por amizade, 
coleguismo ou clientelismo. Em síntese, busca-se coibir o indevido uso, por parte do servidor, do 
prestígio e de sua influência.

É proibido ao servidor exercer individualmente o comércio, assim como é vedada sua participação em 
empresa comercial, salvo na condição de acionista, cotista ou comanditário.

VII - Participar de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo em 
órgão da administração pública indireta:

VIII - Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou 
comanditário:

IX - Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se 
tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, vencimentos e vantagens de parentes 
até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro:

X – É proibido ao servidor público praticar usura em 
qualquer de suas formas:

Primeiramente, vale  registrar o sentido de Usura, que 
em seu sentido original, são juros excessivos cobrados 
por um empréstimo, em uma determinada quantia de 
dinheiro. 
Contudo, neste caso, o termo “usura” pode 
compreender diversas atitudes de ordem prática, tais 
como o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes, a 
agiotagem, a especulação, a extorsão. 

Neste caso, deve-se atentar para a literalidade do enquadramento, que veda o recebimento de 
vantagem de qualquer espécie, ou seja, não se limita a vantagens financeiras ou materiais, sendo 
proibido o pagamento, a oferta ou promessa de pagamento ou oferecer qualquer tipo de presente, 
gratificação, dinheiro ou benefício para se obter qualquer vantagem. A rigor, a simples aceitação, por 
parte do servidor, de qualquer vantagem oferecida pelo particular – ainda que espontaneamente – 

XI – É proibido ao servidor público receber propinas, comissões, presentes e vantagens de 
qualquer espécie em razão do exercício de suas atribuições funcionais:
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configura a irregularidade em tela. 

XII – É proibido ao servidor público cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos 
previstos em lei o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados:

Inicialmente, cumpre o registro de que o cargo público é exclusivamente atribuído ao servidor, sendo 
este intransferível. Com isso, não se permite que o servidor atribua, delegue ou transfira, para 
terceiros, sua responsabilidade ou a de seu subordinado.

XIII – É proibido ao servidor público promover direta ou indiretamente a paralisação de 
serviços públicos ou dela participar:

Este dispositivo refere-se ao direito de greve, motivo pelo qual se contrapõe ao contido no art. 37, VII 
da Constituição Federal, que permite se exercer o direito de greve nos limites definidos em lei 
específica. 

XIV – É proibido ao servidor público aceitar comissão, emprego ou pensão de governo 
estrangeiro, sem prévia autorização do Presidente da República:

Inciso de definição auto compreensível e de aplicação inafastável, em que se tutela a lealdade e a 
confiabilidade do servidor para com seu Estado. 

XV – É proibido ao servidor público celebrar contrato com a administração estadual quando 
não autorizado em lei ou regulamento:

Tal proibição abarca qualquer tipo de contrato. O descumprimento à proibição constante neste inciso 
é hipótese de aplicação da penalidade de demissão, conforme determinação contida no inciso XII do 
art. 204.

Tendo em vista que viola o vetor da impessoalidade, pois cria condições para que o servidor, valendo-
se do seu status funcional, ceda à tentação de interferir, para, de algum modo, beneficiar a empresa a 
que se vincula, deixando de tratá-la imparcialmente.

XVI – É proibido ao servidor público receber, direta ou indiretamente, remuneração de 
empresas que mantenham contrato com o órgão ou entidade de sua lotação:
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I - Crimes contra Administração Pública:

O servidor que pratica, dolosamente, atos definidos como crimes funcionais descritos no Código 
Penal (arts. 312 a 326 e 359-A a 359-H), na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993), na Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei nº 4.898/1965) e na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as 
Relações de Consumo (Lei nº 8.137/1990) comete também falta disciplinar, estando sujeito à sanção 
de demissão a bem do serviço público. São exemplos: peculato, concussão, prevaricação, 
condescendência criminosa e fraude em licitação.

Art. 204 
Das Demais 
Infrações 

II - Abandono de Cargo:

III - Insubordinação grave em serviço:

Considera-se abandono de cargo a ausência ao 
serviço sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos, entretanto para a caracterização do 
mesmo não basta ausência do servidor ao local de 
trabalho por mais de 30 dias consecutivos, mas faz-se 
necessário comprovar que o servidor faltoso teve a 
intenção de abandonar seu cargo.

V - Ofensa física à Pessoa, quando em serviço, salvo em legítima defesa:

A gravidade será baseada nas reações e atos ostensivos dolosos que procuram denegrir a hierarquia, 
no que tange ao respeito e o prestígio das autoridades superiores ao servidor. 

IV -  Incontinência pública e escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual:

Considera-se ofensa física a prática de agressão corporal pelo servidor contra outrem fora ou dentro 
do local de trabalho, abrangendo os colegas de trabalho, superiores hierárquicos, subordinados e 
particulares.

Caracteriza-se insubordinação o comportamento do servidor que desrespeite uma ordem direta e 
pessoal, não manifestamente ilegal, de seu superior hierárquico. Essa ordem tem que ter um 
comando certo, direto, determinado e ainda legal.

Em relação a este inciso, é comum a falta de compreensão do termo ‘incontinência pública e 
escandalosa’. Este pode ser definido como o comportamento que não se ajusta aos limites da 
decência; que seja passível de censura dos semelhantes e que esteja revestida de publicidade ou 
repercussão pública. Está relacionada “à conduta desregrada do ponto de vista da moral sexual 
(prática de perversões, como a pedofilia). Não precisa ocorrer no recinto do trabalho. (TEIXEIRA, 
2009, p. 240). 
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VI - Aplicação irregular dos dinheiros 
públicos:

Entende-se aplicação irregular dar à verba 
pública o destino diferente ao que define a Lei. 
Esse dispositivo, ao contrário do que parece, 
não visa a proteção do dinheiro público, mas, 
sim, garantir que o destino do dinheiro seja o 
correto. 

VII - Revelação de segredo conhecido em razão do 
cargo ou função:

Neste caso, deve-se atentar para a literalidade do 
enquadramento, já que o inciso proíbe o vazamento 
de informações confidenciais que o servidor tenha em 
razão do cargo ou função que ocupa.

VIII - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual:

IX - Corrupção passiva nos termos da Lei Penal:

O termo designa a conduta do servidor que se vale das prerrogativas inerentes à função pública para 
obter vantagens próprias ou de terceiros. 

Aqui estão abarcadas tanto as condutas que prejudicam 
as finanças públicas diretamente quanto indiretamente. 
Diretamente, tem-se a lesão aos cofres públicos;  
indiretamente, o prejuízo ao erário se dá através da 
destruição ou dano ao patrimônio estadual. (TEIXEIRA, 
2009, p. 241).

Sessenta dias de falta ao serviço, em período de doze 
meses, sem causa justificada, desde que não configure 
abandono de cargo.

XIV - Inassiduidade Habitual:

De mais a mais, a Lei Estadual nº 7.741/78 em seu artigo 136, determina que os 
ordenadores de despesas responderão administrativamente e criminalmente.

Outras Legislações

Existem, ainda, deveres e proibições previstas em leis específicas, é o caso do Código de 
Administração Financeira (Lei Estadual nº 7.741/78), que apresenta determinações para 
os responsáveis pelo recebimento de recursos do Estado

De acordo com essa legislação, os responsáveis também chamados de ordenadores de 
despesas, possuem 90 (noventa) dias a contar do recebimento do crédito para devida 
apresentação das prestações de contas à à Gerência Regional de Educação (GRE). A 
responsabilidade da prestação de contas dos recursos é dos dois ordenadores, conforme 
estabelecido no §2° do art. 172 A da retrocitada lei,  e esta é intransferível. 
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A palavra “assédio”, tem o significado de Insistência inconveniente, persistente e duradoura em 

relação a alguém, perseguindo, abordando ou cercando essa pessoa. Importante ressaltar que no 

caso do assédio a insistência inconveniente em relação a alguém é fundamental para que o mesmo 

se configure. 

ASSÉDIO MORAL

Esse comportamento abusivo pode ocorrer de duas formas: através de perseguição/ humilhações ou 

de insinuações sexuais como cantadas grosseiras, beijo roubado, toque desautorizado. Vale 

salientar que em se tratando de assédio a prática é sempre de um superior para um subalterno, há 

uma escala hierárquica.  

No caso do Assédio Moral o comportamento abusivo acontece por meio de repetidas humilhações, 

acusações, gritos, fofocas, de modo a expor o servidor a consequências físicas e mentais com o 

objetivo de que diante de tanta pressão desista de sua função ou mude a forma de se posicionar. 

Assédio Moral 
x 

Assédio Sexual
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A Lei 12.250/06 trata dessa temática, além de descrever condutas 
que podem ser configuradas como assédio moral. 

Artigo 2º - Considera-se assédio moral para os fins da presente lei, 
toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente, 
servidor, empregado, ou qualquer pessoa que, abusando da 
autoridade que lhe confere suas funções, tenha por objetivo ou efeito 
atingir a auto-estima e a autodeterminação do servidor, com danos ao 
ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público e ao próprio 
usuário, bem como à evolução, à carreira e à estabilidade funcionais 
do servidor, especialmente:

- determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou de 
atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou em 
condições e prazos inexequíveis; - designando para o exercício 
de funções triviais o exercente de funções técnicas, 
especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, 
exijam treinamento e conhecimento específicos; - apropriando-
se do crédito de idéias, propostas, projetos ou de qualquer 
trabalho de outrem. 

Parágrafo único - Considera-se também assédio moral as ações, 
gestos e palavras que impliquem: 

1 - em desprezo, ignorância ou humilhação ao servidor, que o 
isolem de contatos com seus superiores hierárquicos e com 
outros servidores, sujeitando-o a receber informações, 
atribuições, tarefas e outras atividades somente através de 
terceiros;
2 - na sonegação de informações que sejam necessárias ao 
desempenho de suas funções ou úteis a sua vida funcional;
3 - na divulgação de rumores e comentários maliciosos, bem 
como na prática de críticas reiteradas ou na de subestimação de 
esforços, que atinjam a dignidade do servidor;
4 - na exposição do servidor a efeitos físicos ou mentais 
adversos, em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e 
profissional.
  (…)

Artigo 4º - O assédio moral praticado pelo agente, servidor, 
empregado ou qualquer pessoa que exerça função de autoridade nos 
termos desta lei, é infração grave e sujeitará o infrator às seguintes 
penalidades:  I - advertência; II - suspensão; III - demissão.
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ASSÉDIO SEXUAL

O Assédio Sexual trata-se do comportamento abusivo com o intuito de obter uma vantagem sexual 
do funcionário. É importante registrar que para sua configuração está importunação deva ocorrer 
dentro do ambiente de trabalho e basta um único episódio assediante para ser passível de 
reclamação, não sendo necessário a repetição do ato, como acontece com o assédio moral.

O assédio sexual encontra-se definido no Código Penal, e os requisitos para a sua configuração são 
específicos:

“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”.

Assédio Sexual
no Trabalho

Assédio Sexual
na Escola

O assédio, seja este moral ou sexual, também pode ocorrer na relação de 
hierarquia que há  entre professor e aluno, ou entre o chefe e o subalterno. Sendo 
assim, quando o professor/chefe se valendo da sua função constrange o 
estudante a fim de tirar vantagem de cunho sexual (assédio sexual) ou humilha o 
aluno diante da classe inteira estaria praticando uma conduta irregular passível 
de inquérito administrativo. 
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