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PORTARIA n° 42, de 11 de maio de 2017

O  Ministério  Público  Federal,  por  intermédio  do  Procurador  da

República  signatário,  no  exercício  de  suas  funções  legais,  em  especial  das

atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Complementar nº 75/1993,

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis

(art.  127 da Constituição Federal),  com função institucional, dentre outras, de: a)

zelar  pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância

pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as  medidas

necessárias a sua garantia (art.  129, II,  da CF e art.  2º da Lei Complementar nº

75/93);  b) promover o inquérito civil público e a ação civil pública, para a proteção

de  interesses  individuais  indisponíveis,  homogêneos,  sociais,  difusos  e  coletivos

(art. 129, III, da Carta Magna, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, art. 8°, §

1°, da Lei n° 7.347/85 e art. 1º da Resolução CSMPF nº 87/2006); e c) a defesa do

patrimônio público e social, do meio ambiente e patrimônio cultural (art. 129, III, da

Carta Magna e art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público

instaurar  inquérito  civil  para  a  proteção  de:  a)  direitos  constitucionais;  b)  do

patrimônio público e social; e c) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e

coletivos, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal e do art. 6°, VII da Lei

Complementar n° 75/93;
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CONSIDERANDO que  a  conduta  de  assédio,  moral1 ou  sexual2,

atentam contra direitos indisponíveis da pessoa humana, violando,  notadamente,

seus direitos a dignidade, honra, liberdade, autodeterminação e saúde;

CONSIDERANDO que  a  conduta  de  assédio  organizacional

configura-se não apenas pela postura ativa de instituições em promover a prática de

assédio, mas também por sua omissão no combate efetivo a tais práticas;

CONSIDERANDO que  a  Administração  Pública,  aí  inclusas  as

Instituições  Federais  de  Ensino  Superior,  possuem  o  dever  de  adotar  medidas

protetivas e preventivas em face de condutas de assédio moral e sexual;

CONSIDERANDO que nas Instituições Federais de Ensino Superior

as condutas de assédio podem ocorrer em face de docentes, discentes, servidores

técnico-administrativos e terceirizados;

CONSIDERANDO que  a  omissão  dos  gestores  na  adoção  das

aludidas  medidas  protetivas  e  preventivas  pode  vir  a  configurar  improbidade

administrativa;

CONSIDERANDO a  recente  divulgação  na  mídia3 de  notificação,

por parte de estudante de veterinária da UFG-Regional Jataí, de suposta conduta

de servidor público federal (docente) apta a ser caracterizada como assédio sexual;

CONSIDERANDO que a UFG-Regional Jataí confirmou a existência

de tal notificação, conforme nota pública divulgada em 4 de maio de 2017;

CONSIDERANDO a existência de ação judicial  versando sobre a

conduta  de  assédio  moral  levada  a  cabo  por  docente  em  face  de  discente  da

instituição, conforme documentação anexada aos presentes autos;

1 O assédio moral pode ser entendido como a conduta abusiva que atente contra a dignidade ou integridade
física ou psíquica de uma pessoa.

2 O assédio sexual é configurado a partir de ação ofensiva que atenta contra a disponibilidade sexual da pessoa,
afrontando-lhe a liberdade sexual,  isto é,  o  direito de dispor do próprio  corpo,  ou de não ser forçada a
praticar ato sexual indesejado. 

3 http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estudante-de-veterin%C3%A1ria-da-ufg-de-jata%C3%AD-
denuncia-professor-por-abuso-em-goi%C3%A2nia-1.1271225 

http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estudante-de-veterin%C3%A1ria-da-ufg-de-jata%C3%AD-denuncia-professor-por-abuso-em-goi%C3%A2nia-1.1271225
http://www.opopular.com.br/editorias/cidade/estudante-de-veterin%C3%A1ria-da-ufg-de-jata%C3%AD-denuncia-professor-por-abuso-em-goi%C3%A2nia-1.1271225
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CONSIDERANDO que tais casos individuais de assédio, ocorridos

em  período  de  tempo  próximo,  constituem  indícios  da  existência  de  potencial

conduta reiterada no âmbito  da UFG-Regional Jataí,  sem que exista de maneira

clara  a  adoção  de  medidas  preventivas  e  protetivas  pela  instituição,  o  que

caracterizaria, em tese, assédio moral institucional;

CONSIDERANDO,  ainda,  que  os  elementos  de  prova  até  então

colhidos são insuficientes para a imediata propositura de ação civil pública ou outra

outra medida legalmente prevista, mas apontam a necessidade de aprofundamento

das investigações;

RESOLVE instaurar inquérito civil, para “Apurar possível prática de

assédio  organizacional  por  parte  da  Universidade  Federal  de  Goiás  –  Regional

Jataí”

Assim, DETERMINO: 

a) Registre-se e autue-se esta Portaria como inquérito civil, com o

objeto acima descrito; 

b)  Após os registros de praxe,  publique-se e comunique-se esta

instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art.

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010;

c) Oficie-se  à  Universidade  Federal  de  Goiás,  regional  Jataí,

para que encaminhe/informe, no prazo de 15 dias:

i) Lista contendo os casos de assédio moral e/ou sexual ocorridos

na  UFG-Regional  Jataí  nos  últimos  5  anos  e  que  tenham  sido

levados ao conhecimento da Regional;

ii) As medidas protetivas adotadas pela Regional Jataí em face dos

casos mencionados no tópico i;

iii)  As  medidas  preventivas  adotadas  pela  Regional  Jataí,  nos

últimos  cinco  anos,  tais  como  a  realização  de  cursos  com

docentes/discentes/servidores  técnico-administrativos,  dentre
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outros;

iv) Os órgãos da Regional com atribuições para atuar em caso de

denúncia de assédio, bem como as medidas adotadas quando da

comprovação da prática;

 

d) Designo para  secretariar  os  trabalhos,  enquanto  lotado  neste

Gabinete, a servidora Elaine Cristina Agustini Vaz;

Rio Verde/GO, 11 de maio de 2017.

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MEDEIROS
Procurador da República


