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A prática do assédio sexual nas unidades escolares é um risco para a Secretaria de Estado de
Educação (SEE), pois ofende a saúde física e psicológica dos estudantes, fragiliza a confiança
depositada pela comunidade nos estabelecimentos de ensino, prejudicando diretamente a
política pública educacional. 

Visando fomentar uma ação de combate ao ilícito nas escolas estaduais, a Secretaria de Estado
de Educação firmou com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), por intermédio da
Controladoria Setorial, a construção deste Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual nas
Instituições Estaduais de Ensino de Minas Gerais. 

A elaboração deste Plano consiste em relevante estratégia de atuação, de forma integrada e
coordenada, das unidades administrativas envolvidas no processo, como Direção Escolar,
Superintendências Regionais de Ensino, Assessoria Central de Inspeção Escolar, Controladoria
Setorial da SEE, Gabinete da SEE  e Corregedoria-Geral do Estado.

Ao analisar a conduta do assédio sexual dentro do ambiente escolar, suas causas e
consequências, observaram-se falhas ou mesmo a inexistência de controles internos da gestão
capazes de mitigar a prática do ilícito. 

Assim, foram estruturados quatro mecanismos administrativos de combate ao assédio sexual no
ambiente escolar: prevenção, detecção, apuração dos fatos (investigação) e apuração de
responsabilidade do servidor envolvido (correção). Cada mecanismo foi associado a um
conjunto de práticas, no seu nível mais operacional, destinadas às unidades responsáveis por
cada fluxo de trabalho desenhado.

Este documento, além de possibilitar a formação de conhecimento para prevenção e detecção
prematura da conduta irregular, objetiva padronizar os atos referentes à apuração, com o
estabelecimento de critérios objetivos de organização, condução e formalização dos trabalhos,
visando instituir um processo mais célere, eficiente e seguro para a apreciação e decisão das
autoridades competentes sobre os fatos investigados.

Espera-se mitigar a conduta dentro do ambiente escolar e, em caso de ocorrência, oferecer à
sociedade uma atuação assertiva, tempestiva e de qualidade na esfera Administrativa.

PLANO DE
 

 ENFRENTAMENTO 
 

AO ASSÉDIO 
 

SEXUAL 

PREVENÇÃO

DETECÇÃO 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

APURAÇÃO DOS FATOS

Apresentação
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Em sentido amplo, assédio sexual é toda conduta que constrange outra pessoa com a finalidade
ou interesse de envolvimento afetivo, ou físico. Essas condutas podem ser verbais, como
declarações, propostas ou insinuações; ou físicas, como toques indesejados, beijos ou relações
sexuais.

Desde a década de 1970, as condutas de assédio sexual começaram a ser enfrentadas pelas
instituições. Os primeiros casos emblemáticos tratam de assédios no âmbito universitário em
faculdades dos Estados Unidos, especialmente envolvendo professores e estudantes.

Infelizmente, a história ainda se repete. Em virtude disso, as instituições têm se preparado para
entender, aprender e replicar as formas corretas de prevenção, apuração e processamento
dessa conduta.

O assédio sexual, costumeiramente, não vai ser uma conduta pública, mas velada ou discreta.
Ainda, o assédio sexual, para fins de responsabilização no âmbito da Secretaria de Estado de
Educação, não precisa ser uma conduta persistente.

Segundo Villalobos (2004), “o assédio sexual é um ato que implica má-fé, desequilibra, obsta e
cria vários prejuízos para a vítima, podendo, inclusive, ser considerado como falta de probidade
por parte do agente, visto que atenta contra a dignidade da pessoa, humilhando-a e
impedindo-a de realizar e desfrutar dos direitos garantidos na lei, tolhendo sua liberdade de
trabalho como vítima direta do assédio.”.

As condutas são múltiplas e, ao entendermos como assédio sexual em sentido mais amplo,
verificamos a competência da Secretaria de Estado de Educação para investigar e punir diante
da possível ocorrência de diversos ilícitos, tais como deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas a que servir ou for convencido de incontinência pública e escandalosa (art.
216, V ou art. 250, I da Lei Estadual nº 869/52).

O assédio sexual também é uma conduta que fere o propósito do processo de aprendizagem e
macula a imagem da escola e do serviço público. Além disso, especialmente com relação às
crianças e adolescentes, existe um compromisso de proteção integral assumido por toda
sociedade. Ainda, os estudantes maiores de idade também contam com a proteção especial de
cuidado advinda do Estatuto da Juventude.

Ademais, é necessário esclarecer que a apuração do assédio sexual deve ser tratada em
conjunto com toda a rede de instituições e autoridades responsáveis, resguardando a
competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Ministério Público de Minas Gerais, nas
hipóteses que se configuram contravenções penais ou crimes.

As informações deste documento vêm no sentido de uniformizar as informações sobre um tema
complexo, especialmente acerca da forma que essa Secretaria de Estado de Educação tem se
aprimorado para combater um ilícito administrativo de natureza grave.

Introdução
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Ação Preventiva
O primeiro mecanismo de enfrentamento ao assédio sexual no ambiente escolar trata-se da
prevenção. A ação preventiva foi desenvolvida por meio de cartilha elaborada pela Controladoria
Setorial da Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de esclarecer à comunidade
escolar sobre as possíveis condutas que podem ser caracterizadas como assédio sexual e as
sanções resultantes da prática.

O documento alerta sobre a postura esperada dos servidores dentro do ambiente escolar e a
necessidade de acolhimento do estudante, registro e apuração dos fatos noticiados. O propósito,
também, é prevenir a exposição desnecessária de estudantes e profissionais da educação
quando surge a notícia da ocorrência de um possível assédio.

A cartilha faz parte da atividade de promoção a cultura da ética e da integridade no ambiente
escolar com intuito de reduzir as chances da ocorrência do ilícito. Consiste em conscientizar os
servidores e os gestores escolares sobre a necessidade de coibir condutas inadmissíveis
porventura até então toleradas.   

Ressalta-se que o documento tem a finalidade consultiva e não possui características
acusatórias ou punitivas, sendo estritamente proibida a utilização para esses fins.
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 O que é assédio sexual?

Assédio sexual é toda conduta que constrange outra pessoa com a finalidade
ou interesse de envolvimento afetivo.  Essas condutas podem ser verbais ou
físicas e têm o intuito de obter vantagem ou favorecimento afetivo/sexual.

ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR
 
 

O assédio sexual é incompatível com o ambiente escolar, ofende a coletividade, a
dignidade dos educandos, a imagem do serviço público e possui direta e negativa

repercussão na comunidade escolar.
 

Manter relacionamento 
físico e afetivo com estudante (beijo, carícias,
sexo, namoro), independentemente da idade

ou consentimento.

Enviar mensagens convidando para
relações íntimas.

Apresentar em sala de aula experiências
pessoais relacionadas à vida sexual particular.

 Tocar nas costas, na cintura e nas
pernas dos estudantes, exceto

quando se tratar de técnica
estritamente necessária à prática

pedagógica.

Realizar investidas maliciosas 
tais como cantadas, comentários sedutores,

conversas inapropriadas e de cunho sexual, seja
em meio digital, físico ou verbal.

O que pode ser considerado
assédio sexual no ambiente

escolar?

Como acabou?

Enviar ou solicitar fotografias ou vídeos
que impliquem a exposição de

sensualidade ou nudez.

Realizar carícias em qualquer
parte do corpo do estudante.

Manter olhares fixos e reiterados com
conotação sexual e de forma invasiva.

Praticar expressões corporais, gestos
obscenos e de cunho sexual.

Realizar convites que extrapolem a
atuação escolar.

Realizar piadas ofensivas de cunho
sexual dentro do ambiente escolar.

Oferecer, prometer, insinuar,
receber ou solicitar retribuições e

recompensas com o intuito de
receber favores sexuais.

 

Prometer facilitação ou benefícios
visando à aprovação do conteúdo

ministrado, em troca de envolvimento
íntimo com estudante.

Praticar perseguição
cibernética ou física, assim

como outras condutas
invasivas direcionadas a

estudantes.
 

Fazer comentários sexuais
disfarçados de explicação de

conteúdo acadêmico.

Ameaçar estudante com retaliações
sutis ou diretas por não correspondência

das solicitações sexuais.

ENTENDA!

Exemplos de condutas reais
apuradas pela Controladoria

Setorial da SEE/MG

AUTORIA E
DIAGRAMAÇÃO

Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Educação 
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais



 

Conduza o estudante ao especialista
quando o diálogo envolver assuntos de

natureza sexual que possam gerar
constrangimento, tanto ao servidor,

quanto ao estudante.

Lembre-se de sua influência enquanto
educador na formação do estudante, e

das responsabilidades previstas no
Estatuto do Magistério.

Evite ficar sozinho com o estudante em
qualquer ambiente, sem justificativa.

Não corresponda às investidas e/ou
mensagens de estudantes com intuito

sexual.

Fique atento,
 SERVIDOR!

O enfrentamento ao assédio sexual no ambiente escolar, mais que um dever
funcional de todos os servidores, deve nortear as ações de proteção integral
do educando, tendo em vista seu estágio de desenvolvimento e formação

psicossocial.
 
 

 

O servidor que comete tal conduta pode
ser também sancionado nas esferas

cível e criminal.
 
 Ilícitos praticados fora do ambiente

escolar e que guardem relação com a
atuação profissional do servidor podem
ocasionar a responsabilização na esfera

administrativa. Ex.: Condenação, na esfera
criminal, por estupro de vulnerável.

 
 
 

Registre todos os casos em ata e no SIMA -
Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos.

 

Não repercuta o caso, reporte sempre à SRE.

Tenha cuidado para manter a apuração sigilosa.
 

LEMBRE-SE!

A caracterização de assédio sexual em
matéria correcional independe da idade
do aluno e do local de cometimento do

ilícito. Basta se tratar de estudante da rede
estadual de ensino e o ofensor possuir

vínculo funcional com o Estado de Minas
Gerais.

 

O servidor infrator tem sua lisura comprometida e perde
a credibilidade moral perante a sociedade e

comunidade escolar.

Caso os fatos se comprovem, após o Processo
Administrativo Disciplinar, o servidor poderá ser

demitido a bem do serviço público por ter cometido
ilícito de incontinência pública e escandalosa,

previsto no artigo 250, inciso I, da Lei Estadual nº
869/1952.

O ilícito disciplinar de incontinência pública e
escandalosa consiste na prática de condutas ofensivas à

moralidade, de caráter socialmente censurável e com
reprovável repercussão pública.

 

ATENÇÃO!

Espera-se que, quando os estudantes estejam sob a tutela dos estabelecimentos de ensino, eles sejam
resguardados, não estando sujeitos a seduções ou instigações de atos sexuais, imorais ou ilegais.

Consulte o inspetor escolar em caso de dúvidas.

Acolha o estudante e mantenha a discrição
sobre os fatos narrados.

Tenha cautela, pois caso os fatos não se
confirmem, a imagem do servidor envolvido pode

ser prejudicada.

O gestor que não adotar providência diante
de um possível ilícito, também pode ser

responsabilizado.

A DIREÇÃO ESCOLAR
também tem responsabilidades!

Seja imparcial, impessoal e não antecipe
julgamentos.

E quais são as consequências
para aqueles que cometem o
assédio sexual no ambiente

escolar?

O servidor que comete assédio sexual
pode ser DEMITIDO do serviço público!!

AUTORIA E
DIAGRAMAÇÃO

Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Educação 
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
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Apuração
Apuração, no âmbito deste Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual nas Instituições

Estaduais de Ensino de Minas Gerais, abrange os mecanismos administrativos de combate

ao ilícito relativos à detecção, à apuração dos fatos (investigação) e à apuração de

responsabilidade do servidor envolvido (correção).  

A detecção de responsabilidade da gestão escolar consiste na ação de identificar

tempestivamente a ocorrência do fato e de obter informações suficientes que garantam

uma investigação. Ressalta-se que, um forte fator para dissuadir a conduta irregular é

conscientizar todos os servidores que os mecanismos detectivos estão em vigor, o que

acaba tendo o efeito de prevenção. 

A apuração dos fatos (investigação), de competência do Superintendente Regional de

Ensino e da inspeção escolar, refere-se a um procedimento preliminar, de caráter sigiloso e

não acusatório, instaurado para apresentar à autoridade competente um juízo preliminar

acerca da procedência ou não do fato noticiado.

A apuração de responsabilidade (correção), trata-se de responsabilização administrativa 

 da conduta do servidor sob a ótica dos dispositivos legais, tais como o Estatuto do

Servidor - Lei nº 869/52 e o Estatuto do Magistério - Lei nº 7109/77, e regulamentares

vigentes, ocorrendo a punição quando houver provas que demonstram a conduta irregular

do servidor envolvido.

Cada mecanismo foi associado a um conjunto de práticas, no seu nível mais operacional,

destinadas às unidades responsáveis pelo fluxo de trabalho desenhado, conforme se

demonstra a seguir.

Cabe ressaltar que o todos os procedimentos descritos nesse documento tem o objetivo de

conduzir a apuração administrativa da conduta irregular supostamente praticada por

agentes públicos estaduais lotados na Secretaria de Estado de Educação. Ademais, o foco

principal é resguardar o estudante que notificou o fato, assim, além do conteúdo

descriminado neste documento, as unidades administrativas envolvidas devem se atentar,

também, ao cumprimento de outros normativos vigentes, como a Lei 13.431/2017, Decreto

9.603/2018, Resolução CNJ 299/2019, além das orientações contidas no Protocolo Brasileiro

de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência.
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Acolher o estudante.
Receber o pedido de providência.
Não antecipar julgamentos, ser
impessoal e imparcial.
Manter discrição sobre os fatos.
Ouvir o servidor envolvido e
eventuais testemunhas.
Registrar os fatos em ata e no SIMA.
Tomar medida de Gestão (se
couber).
Submeter à SRE.

DIREÇÃO ESCOLAR
(DETECÇÃO)

Tomar ciência dos fatos. 
Avaliar a detecção realizada pela
direção escolar.
Determinar a apuração (se couber).
Avaliar o relatório circunstanciado
da apuração realizada pela inspeção.
Solicitar suspensão preventiva (se
couber).
Arquivar ou Submeter o processo à
CSET/SEE.

SUPERITENDÊNCIA
REGIONAL DE ENSINO
(Apuração dos fatos)

 

Tomar ciência do fato e da
detecção realizada pela direção
escolar.
Ser sigiloso e discreto.
Apurar os fatos (in loco ou online).
Relatar de forma circunstanciada.
Submeter ao demandante.

INSPEÇÃO ESCOLAR
(Apuração dos fatos)

CHEFE DE GABINETE/SEE
 

(Apuração de responsabilidade)

Instaurar Processo Administrativo
Disciplinar.

CONTROLADORIA 
SETORIAL /SEE

 

(Apuração de responsabilidade)

Realizar juízo de admissibilidade.
Recomendar a medida disciplinar a
ser aplicada ou Arquivar.
Submeter à autoridade
instauradora.

Apreciar o trabalho realizado pela
Comissão Processante.
Emitir Parecer de Julgamento para
respaldar decisão do Secretário de
Estado de Educação.

COMISSÃO 
PROCESSANTE

 

(Apuração de responsabilidade)

Oferecer a ampla defesa e o
contraditório ao servidor envolvido.

SECRETÁRIO DE
 ESTADO DE EDUCAÇÃO

 

(Apuração de responsabilidade)

Julgar o processo assessorado pela
Controladoria Setorial.
Aplicar sanção de até 90 dias de
suspensão ou arquivar.
Submeter processo à
Controladoria-Geral do Estado em
caso de demissão.

CONTROLADORIA 
GERAL DO ESTADO

 

(Apuração de responsabilidade)

Analisar os autos do PAD.
Tomar ciência sobre a indicação de
penalidade sugerida pela SEE.
Julgar o processo e decidir sobre a
sanção a ser aplicada.
Aplicar sanção de demissão ou
outra, se couber.



RECEBER O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

ACOLHER O ESTUDANTE

REGISTRAR EM ATA A NARRATIVA DO ESTUDANTE

A notícia do fato, ou seja, a demanda por providências, poderá chegar ao conhecimento da

Direção Escolar por meio de denúncia (identificada ou anônima) oriunda da Ouvidoria-

Geral do Estado, de mídia eletrônica ou impressa, de comunicação de outros órgãos ou

poderes (Departamento de Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar),

além de relatos presenciais oriundos diretamente do estudante ou dos seus representantes

legais.

Todas as solicitações de providência devem ser tratadas da mesma forma, com a devida

seriedade e celeridade, lembrando que o gestor que não adotar providências sobre um

possível ilícito, poderá ser responsabilizado. O dever de apurar possui previsão expressa no

art. 218 da Lei Estadual n° 869/1952, determinando que a autoridade que tiver ciência ou

notícia da ocorrência de irregularidades no serviço público é obrigado a promover a

imediata apuração. 

           

 
A direção escolar deverá receber o estudante, de forma cortês, em um ambiente reservado

no intuito de resguardá-lo. A escuta da narrativa deverá ocorrer de forma imparcial,

impessoal e sem antecipação de julgamento.

 

 
A direção escolar deve se atentar para o registro da fala do estudante "in verbis", ou seja,

reproduzir/transcrever as palavras proferidas pelo estudante exatamente da forma como

foram expressas, sem utilização de sinônimos ou adjetivações. 

Buscar durante diálogo com o estudante a narrativa dos seguintes elementos

imprescindíveis para subsidiar a apuração dos fatos: nome do servidor envolvido, local

onde ocorreu o possível assédio, existência de testemunhas visuais e eventuais provas

documentais, como print de mensagens ou conversas nas mídias sociais, bilhetes,

gravações de áudios, dentre outros.

DIREÇÃO ESCOLAR

DETECÇÃO
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DIREÇÃO ESCOLAR
 

DETECÇÃO

ESCUTAR E REGISTRAR FALAS DE TESTEMUNHAS

ESCUTAR E REGISTRAR A NARRATIVA DO SERVIDOR
ENVOLVIDO

TOMAR MEDIDA DE GESTÃO (SE COUBER)

Embora não seja obrigatório, a direção escolar deve avaliar a conveniência e a

oportunidade de convidar as testemunhas citadas pelo estudante para uma conversa,

especialmente se a fala do estudante for o único meio de prova até então coletado. Deve-

se buscar no diálogo os mesmos elementos, citados acima como imprescindíveis para

apuração, na tentativa de obter elementos de prova ou arquivamento do caso.

Convocar o servidor envolvido para uma conversa inicial na qual deve-se buscar

esclarecimentos, sem proferir qualquer tipo de acusação. Caso o servidor, naquele

momento, esteja afastado para tratamento saúde, a direção poderá realizar contato via

telefone e convidá-lo para prestar esclarecimentos de maneira presencial ou por

videoconferência.

Após escutar o servidor envolvido, a direção escolar deverá avaliar a realização de medidas

de gestão, ou seja, medidas que tendem a sanear futuras ocorrências de tal conduta, como

por exemplo: 

a) apresentar ao servidor a Cartilha de Prevenção ao Assédio Sexual no Ambiente Escolar

formulada pela Controladoria Setorial/SEE na qual demonstra um rol de condutas

configuradas como assédio e suas consequências disciplinares; 

b) notificar por escrito o servidor exigindo uma mudança de postura;

c) Em se tratando de servidor convocado/contratado, avaliar a pertinência de se proceder à

dispensa em decorrência de ter cometido falta grave comprovada, compreendida como

prática de abuso ou assédio sexual, nos termos da Resolução vigente que estabelece

critérios e define procedimentos da contratação temporária para a atuação no Quadro

Administrativo e da convocação temporária para atuação no Quadro do Magistério na Rede

Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG);

d)Toda a narrativa deverá ser registrada em ata.
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DIREÇÃO ESCOLAR
 

DETECÇÃO

MANTER DISCRIÇÃO SOBRE OS FATOS 

ACIONAR A SRE EM CASO DE DÚVIDAS

REGISTRAR OS FATOS EM ATA E NO SIMA

SUBMETER O PROCESSO À  SRE

Durante todo o processo de apuração, a direção escolar deverá agir com cautela e discrição

para manter a apuração sigilosa e a fim de resguardar os envolvidos e evitar uma exposição

desnecessária. 

Agir com prudência e imparcialidade é necessário e obrigatório para a proteção ao

estudante, evitando-se maiores constrangimentos. Ademais, quanto ao servidor envolvido,

deve-se atentar para a não ocorrência de acusações prévias e, caso a direção escolar

entenda conveniente a realização de alguma medida de gestão, essa deve ocorrer com

trato e sem termos acusatórios. 

É importante a compreensão de que, a grande exposição dos fatos pode causar danos a

comunidade escolar, ao estudante e também ao servidor envolvido, pois caso a narrativa

não se confirme, sua imagem ficará extremante prejudicada.

Compete às Superintendências Regionais de Ensino subsidiarem tecnicamente as unidades

de ensino, assim, ao deparar com fatos de grande complexidade ou mesmo na ocorrência

de dúvidas no processo de detecção do assédio sexual, a direção escolar deve acionar

imediatamente a inspeção escolar para dialogar sobre o caso.

Todos os diálogos e medidas de gestão realizadas devem ser registrados em atas. Além

disso, os fatos devem ser registrados no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação

em Direitos Humanos (SIMA Educação), ferramenta de registro e monitoramento assistido

de violações aos Direitos Humanos (procure a SRE para maiores informações).

A direção escolar deve formalizar no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) todo o

processo de detecção e encaminhar à SRE. O processo SEI deve conter: todos os registros

realizados em ata; as medidas gerenciais inicialmente adotadas pela direção escolar;

registro do nível da repercussão do fato para comunidade escolar; relato sobre a

necessidade de afastamento preliminar do servidor com as devidas justificativas. O

Processo SEI deve ser encaminhado ao gabinete da SRE com a descrição no Assunto:

"Notícia de possível Assédio Sexual na E.E.(nome da instituição de ensino)".
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TOMAR CIÊNCIA DO FATO

AVALIAR A DETECÇÃO REALIZADA PELA DIREÇÃO
ESCOLAR

O gabinete da Superintendência Regional de Ensino deve priorizar o recebimento dos

processos SEI que contêm o assunto "Caso de possível assédio sexual na E.E.(...)" e tomar

ciência dos documentos contidos nos expedientes tempestivamente.

A avaliação da documentação encaminhada pela direção escolar poderá ser realizada tanto

pelo gabinete da regional, quanto pela coordenação da inspeção escolar, em parceria.

Deve-se verificar a existência de elementos suficientes para tomada de decisão referente ao

encaminhamento para possíveis medidas disciplinares, ao arquivamento ou a instauração

de procedimento investigativo.

A) Encaminhamento para possíveis medidas disciplinares:
A detecção realizada pela direção escolar poderá coletar elementos suficientes para a

instauração de possíveis medidas disciplinares em desfavor do servidor envolvido. Assim, a

Superintendência Regional de Ensino não precisará determinar uma apuração dos fatos

pela inspeção escolar.

Nesse caso, a documentação apresentada deve conter provas que demonstram de maneira

evidente a conduta do servidor envolvido, ou seja, print de mensagens ou mídias sociais,

bilhetes, gravações de áudios, filmagens, fala de testemunhas confirmando o fato, dentre

outros. 

Ademais, o processo deve conter de forma clara: o local onde ocorreu o fato; identificação

do estudante que comunicou o possível assédio; nome, MASP e vínculo funcional do

servidor envolvido, possíveis testemunhas e data(s) da ocorrência do fato.

Assim, os processos que envolverem servidores efetivos devem ser encaminhados via SEI

para a Controladoria Setorial da SEE - unidade: CGE/CSET_SEE para avaliação do cabimento

de medida disciplinar. Junto com a documentação é necessário que a SRE emita um Ofício

de encaminhamento, contextualizando os fatos e se posicionando a favor da instauração do

PAD.

SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DE ENSINO

APURAÇÃO DOS
FATOS
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DETERMINAR A APURAÇÃO (SE COUBER)

Já os casos procedentes que envolverem servidores convocados e contratados, deve-se

realizar a dispensa, nos termos da Resolução do quadro de pessoal vigente, não havendo a

necessidade de encaminhar a Controladoria Setorial.

Ressalta-se que cópia dos expedientes contendo fatos procedentes deve ser encaminhada

ao Ministério Público para ciência e adoção de providências na esfera criminal.

B) Arquivamento:
O processo será somente arquivado se houver elementos suficientes que descaracterizem o

ato irregular noticiado, ou seja, inequivocamente, o servidor envolvido não realizou o

assédio relatado pelo estudante. Caso contrário, o superintende regional de ensino estará

obrigado a instaurar o procedimento investigativo.

Nesses casos, o processo não deve ser encaminhado para a Controladoria Setorial, sequer

para dar ciência.

C) Instauração de procedimento investigativo:
Os processos que não apresentarem provas contundentes para justificar o arquivamento ou

o encaminhamento para possíveis medidas disciplinares em desfavor do servidor envolvido,

o Superintende Regional de Ensino deve emitir uma Ordem de Serviço para a realização de

investigação do caso.

Deve-se avaliar a complexidade do caso e a necessidade de uma apuração mais

especializada que necessite da experiência investigativa da inspeção escolar. Ademais,

outros fatores devem ser mensurados, como a imparcialidade ou mesmo a inexperiência da

direção escolar para realizar a coleta de elementos suficientes para uma tomada de

decisão segura pelo Superintendente.

Caso a decisão do Superintendente seja pela instauração do procedimento investigativo, o

processo deve ser encaminhado para a Coordenação de Inspeção com a Ordem de Serviço

determinando a apuração.

A Ordem de Serviço deve ser emitida no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a ciência

do fato, contendo a designação de uma equipe de 2 (dois) servidores, preferencialmente,

composta por inspetores escolares, ou servidores que possuam experiência nesse tipo de

apuração, com dedicação exclusiva durante as investigações, devido ao alto risco inerente

ao assédio sexual.

É extremamente importante que o início das apurações ocorram de forma célere, pois

demonstra à sociedade a agilidade do Estado perante um possível ato de assédio sexual no

ambiente escolar, evitando assim a sensação de impunidade nos cidadãos, além de

acalmar os ânimos da comunidade escolar que, naturalmente, fica apreensiva nesses casos.
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AVALIAR O RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA
APURAÇÃO REALIZADA 

SOLICITAR SUSPENSÃO PREVENTIVA DO SERVIDOR
ENVOLVIDO (QUANDO COUBER)

evitar que o investigado cause qualquer prejuízo à apuração dos fatos, tais como

destruição de provas, constrangimento de colegas e de estudantes, criação de

obstáculos à investigação ou coação de possíveis testemunhas;

resguardar o servidor investigado nos casos em que há comprovada ameaça à sua

integridade física; e

impedir que o possível transgressor continue no cargo em que praticou o assédio e

reitere a conduta perante outros estudantes.

O Superintendente deverá tomar ciência do relatório da apuração no prazo de 1 (um) dia

útil após o recebimento do processo SEI encaminhado pela Coordenação de Inspeção. Nova

análise, referente a suficiência das provas coletadas, deve ser realizada para a tomada de

decisão de arquivamento ou encaminhamento para a Controladoria Setorial da SEE.

Ressalta-se que, caso o Superintendente conclua pela insuficiência de provas e havendo

outros elementos a serem perseguidos pela equipe de apuração, o processo deve ser

retornado à Coordenação de Inspeção para complementar a apuração. 

A suspensão preventiva é uma medida administrativa, excepcional, utilizada para afastar

do local de trabalho o servidor investigado pelo prazo de até 90 dias, desde que o

distanciamento da unidade escolar se mostre imprescindível.

As principais razões para a aplicação da suspensão preventiva são: 

Prevista no art. 214 da Lei Estadual nº 869/1952, a suspensão preventiva é determinada pelo

chefe de gabinete, a autoridade responsável por instaurar procedimentos disciplinares na

SEE, respaldado pela manifestação técnica do Núcleo de Correição Administrativa (NUCAD-

CSET), nos termos da Resolução Conjunta CGE-SEE nº 01/2018. Essa determinação é

realizada por meio de uma Portaria publicada no Diário Oficial em decorrência da

instauração de sindicância administrativa investigatória ou processo administrativo

disciplinar.

Para ocorrer a suspensão preventiva, a SRE deve apresentar por escrito os elementos

necessários para a adoção da medida administrativa, informando sobre a repercussão do

caso na comunidade escolar em razão da gravidade da conduta investigada, os riscos

quanto à integridade física do servidor e dos estudantes envolvidos, bem como o impacto

da presença do possível infrator no curso das investigações e diante da comunidade

escolar. 

Ressalta-se que a suspensão preventiva é uma medida excepcional e deve ser aplicada sem

excessos. Ademais, não possui caráter punitivo e o servidor suspenso mantém seus direitos

funcionais e vantagens como se em exercício estivesse.
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A apuração dos fatos é um procedimento investigativo, utilizado pela Administração

Pública para coletar elementos que indiquem o cometimento de infração disciplinar no

serviço público, sua extensão e possível autoria, visando apresentar à autoridade

competente um juízo preliminar acerca da procedência ou não do fato noticiado.

 

Segundo o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos (2022), da Controladoria-Geral

do Estado, os procedimentos investigativos possuem as características de serem

preliminares, preparatórios, inquisitivos, não acusatórios, não punitivos, sigilosos, sumários

e abrangentes. Assim, ressalta-se que, nesse momento, não há nenhum servidor público

sendo formalmente acusado de ter cometido irregularidade, o procedimento investigativo

se trata tão somente de um esforço por parte da Administração no intuito de coletar

informações gerais relacionadas à suposta irregularidade então noticiada.

Conforme o art. 7º da Resolução CEE n. 457, de 30 de setembro de 2009, cabe à inspeção

escolar, por meio de inspeção especial, a “realização de sindicância e inquérito

administrativo, por determinação da autoridade competente; e a adoção, determinação ou

indicação ao órgão superior de medidas saneadoras, ou cautelares cabíveis”. Neste sentido,

a investigação dos fatos notificados referente ao assédio sexual no ambiente escolar

compete ao inspetor escolar.

Assim, de posse da Ordem de Serviço, expedida pelo Gabinete da SRE, o Inspetor Escolar

deverá promover a apuração imediata, seguindo os procedimentos relatados a seguir.

INSPEÇÃO ESCOLAR

APURAÇÃO DOS
 FATOS
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TOMAR CIÊNCIA DA DETECÇÃO REALIZADA PELA
DIREÇÃO ESCOLAR

SER SIGILOSO E DISCRETO

A equipe de inspeção designada pelo Superintendente Regional de Ensino realizará uma

leitura do processo de forma orientada para a apuração, ou seja:

a) Relacionar os atores envolvidos, as possíveis vítimas, as circunstâncias nas quais

ocorreram os fatos, além do local onde ocorreu o suposto ilícito.

b) Averiguar quais elementos não foram detectados pela direção escolar que tornou o

processo insuficiente e não permitiu ao Superintendente Regional de Ensino concluir sobre

as medidas cabíveis, no caso, o arquivamento ou o encaminhamento à Controladoria

Setorial. Relacionar os elementos necessários para complementar, esclarecer ou

compreender a notícia de irregularidade.

c) Identificar e relacionar quais documentos probatórios precisarão ser levantados durante

a apuração para esclarecimento dos fatos irregulares noticiados, como por exemplo: atas

de reunião; registros contendo ocorrência da conduta pelo servidor envolvido em outras

situações; cópia de boletim de ocorrência; documentos oriundos do conselho tutelar e

Ministério Público; exame de corpo e delito; atestado médico da vítima; relatório

psicológico.

d) Avaliar como serão conduzidas as apurações: presencialmente ou por videoconferências.

As apurações podem ser realizadas in loco, com o deslocamento da equipe de inspeção ao

local onde supostamente ocorreram os fatos. Mas, nos casos que a detecção mostra-se

robusta, contendo poucos elementos para serem complementados, a apuração pode ser

realizada de forma virtual, por videoconferência e tratativas via e-mail. Cabe aos servidores

responsáveis planejarem a apuração e avaliarem a melhor forma, ou seja, a mais eficiente e

mais célere para se obter informações e documentos necessários ao esclarecimento dos

fatos noticiados.

e) Preparar a visita: relacionar os nomes daqueles que serão entrevistados, formular os

questionamentos que serão realizados de forma objetiva e com o foco no esclarecimento

do fato noticiado.

Assim como orientado para a direção escolar, o inspetor deve apresentar a mesma postura

de discrição e sigilo, lembrando que o procedimento investigativo possui características

não acusatórias, não punitivas e sigilosas. 

É importante reiterar que a grande exposição dos fatos pode causar danos à comunidade

escolar, ao estudante e também ao servidor envolvido, pois caso a narrativa não se

confirme, sua imagem ficará extremante prejudicada.
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PROCEDER À APURAÇÃO 

Verificar a existência de câmeras de segurança na instituição de ensino que possam ter

registrado o momento da suposta conduta. Caso positivo, solicitar o registro à direção

escolar. 

Posicionar-se no local exato onde supostamente ocorreu o fato e verificar a existência

de visibilidade por possíveis testemunhas, como, por exemplo, servidores que

trabalham no refeitório, na limpeza do pátio, outros estudantes e professores, etc.

Realizar registro fotográfico e filmagens do local.

Entrevistar o estudante, preferencialmente, apenas uma vez, em um local reservado e

na companhia de seu responsável legal. 

Caso a inspeção não consiga contato com o estudante, tentar realizar a apuração por

meio de provas emprestadas (Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil).

Realizar a oitiva com cordialidade, de forma imparcial, impessoal e sem julgamentos.

Apresentar a equipe de inspeção e esclarecer que a investigação é um processo sigiloso.

Atentar para o registo da fala "in verbis", ou seja, reproduzir/transcrever as palavras

proferidas pelo estudante exatamente da forma como foram expressas, sem utilização

de sinônimos ou adjetivações.

Perguntar e registrar a narrativa detalhada do ocorrido.

Buscar elementos que possam comprovar a ocorrência do fato: print de conversas,

vídeos, possíveis testemunhas.

Questionar se os fatos noticiados aconteceram apenas uma vez ou de forma reiterada.

Perguntar se o estudante tem conhecimento sobre outros casos envolvendo o servidor

investigado. Caso positivo, relacionar os nomes completos desses estudantes para

possíveis entrevistas.

Questionar se o suposto assediador em algum momento valeu-se do cargo/função para

obter vantagem pessoal, como, por exemplo, prometer facilitação/benefícios na

aprovação da disciplina ministrada em troca do envolvimento do estudante.

A oitiva deve ser registrada a termo, contendo as perguntas e respostas. O documento

contendo as declarações deve ser assinado pelo representante legal do estudante.

a) Dialogar com o gestor escolar e buscar os elementos necessários pra a realização do

juízo acerca da procedência ou não do fato noticiado (aqueles sendo enumerados durante

o planejamento da apuração). Verificar a existência de outros registros e o posicionamento

da gestão escolar sobre os fatos, além de perguntar sobre a postura cotidiana do servidor

envolvido no ambiente escolar e seu desenvolvimento profissional. Esse diálogo deve ser

registrado em ata.

b) Avaliar o local onde supostamente ocorreu o fato. 

c) Realizar oitivas com o estudante que noticiou o fato:
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Entrar em contato diretamente com as testemunhas indicadas pelo estudante e pelo

servidor envolvido. A equipe de inspeção deve dar preferência àquelas pessoas que,

possivelmente, estavam próximas ao local onde o suposto assédio ocorreu ou foram

citadas por possuírem outras provas, como filmagens, mensagens, bilhetes, fotos, etc.

Caso a testemunha for estudante e menor de idade, a entrevista deve ser com a

companhia de seu responsável legal. 

Receber a testemunha em local reservado, apresentar a equipe de inspeção e esclarecer

que a investigação é um processo sigiloso, que não tem caráter acusatório e que ela

está sendo ouvida na condição de declarante para auxiliar a Administração a esclarecer

os fatos.

Conduzir a entrevista com cordialidade, de forma imparcial, impessoal e sem

julgamento.

Perguntar onde a pessoa estava no momento que supostamente ocorreu o assédio,  se

confirma o relato no qual ela foi indicada como testemunha, se ela teve visibilidade dos

fatos noticiados. 

Indagar sobre a postura cotidiana do servidor envolvido, se a testemunha já visualizou

em outros momentos condutas inadequadas como cantadas, olhares fixos, toques, etc.

Indagar sobre a existência de possíveis provas (filmagens, mensagens, bilhetes, fotos,

etc.).

Atentar para o registo da fala "in verbis", ou seja, reproduzir/transcrever as palavras

proferidas pela testemunha exatamente da forma como foram expressas, sem utilização

de sinônimos ou adjetivações.

A entrevista deve ser registrada a termo, contendo as perguntas e respostas. O

documento contendo as declarações deve ser assinado pela testemunha e pelo seu

representante legal (se for o caso).

Entrar em contato diretamente com o servidor envolvido e solicitar um momento de

diálogo para esclarecimentos dos fatos noticiados. Caso o servidor esteja em

afastamento legal, a equipe de inspeção poderá, da mesma forma, convidá-lo a prestar

esclarecimentos.

Receber o servidor em local reservado e conduzir a entrevista cordialmente, de forma

imparcial, impessoal e sem julgamento. Atentar-se sobre a natureza não acusatória e

não punitiva do procedimento investigativo.

Apresentar os membros da equipe de inspeção e esclarecer que a investigação não tem

caráter acusatório, visando esclarecer os fatos noticiados.

Relatar os fatos noticiados para servidor, detalhando o local e as circunstâncias

narradas pelo estudante.

Buscar o relato do servidor sobre a sua versão dos fatos. 

Perguntar sobre a existência de testemunhas que possam confirmar a versão narrada

pelo servidor, de preferência, pessoas que estavam no local ou próximo e possuíam

visibilidade da situação na qual supostamente ocorreram os fatos.

Atentar para o registo da fala "in verbs", ou seja, reproduzir/transcrever as palavras

proferidas pelo servidor exatamente da forma como foram expressas, sem utilização de

sinônimos ou adjetivações.

A entrevista deve ser registrada a termo, contendo as perguntas e respostas. O

documento contendo as declarações deve ser assinado pelo servidor entrevistado. 

e) Entrevistar as testemunhas:

d) Entrevistar o servidor envolvido:
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Caso o servidor envolvido se recusar a comparecer para ser ouvidor ou se negar a assinar

o registro da declaração realiza, a equipe de inspeção deve fazer o registo em ata do

posicionamento do servidor. 

RELATAR DE FORMA CIRCUNSTANCIADA

notificar o diretor para não deixar os estudantes sem o acompanhamento de um

responsável nas dependências da unidade escolar;

encaminhar a vítima para tratamento psicológico;

apresentar a Cartilha de Prevenção ao Assédio Sexual durante as reuniões de trabalho,

como forma de inibir a ocorrência do ilícito.

alterar o horário de trabalho do investigado para evitar contato com o estudante

possivelmente vítima de assédio sexual;

indicar a necessidade afastamento do servidor envolvido, seja por meio de suspensão

preventiva ou remoção.

SUBMETER O RELATÓRIO AO DEMANDANTE

O relatório final é o documento que apresenta as conclusões do trabalho de investigação

realizado pela equipe designada a realizar as apurações. Nele a comissão de investigação

expõe os fatos apurados e explicita o seu convencimento a partir de elementos advindos

da apuração, a fim de que a autoridade demandante tenha condições de avaliar e decidir

sobre o arquivamento ou envio para possível adoção de medidas disciplinares.

Ressalta-se que, no relatório, a equipe de inspeção deve se posicionar sobre a procedência

ou não dos fatos noticiados, de forma motivada. Caso a inspeção não tenha convicção para

se posicionar, deve-se prosseguir as apurações até que seja possível um posicionamento

final.

O relatório final deve ser emitido dentro do sistema SEI, assinado digitalmente pela

comissão de apuração e conter as devidas referências das provas que embasaram a

conclusão da comissão. 

Ademais, é necessário apontar as possíveis medidas saneadoras recomendadas pela equipe

de inspeção durante as apurações, tais como:

Ainda, é admissível que a equipe de inspeção recomende ao demandante outras medidas

administrativas em razão da gravidade do caso, como, por exemplo:

Emitido o relatório circunstanciado, a equipe de inspeção designada deve inserir no

sistema SEI toda a documentação produzida durante as investigações e o procedimento

ser submetido à autoridade demandante.
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CONTROLADORIA SETORIAL

Segundo o Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos (2022), a responsabilidade disciplinar
do servidor público é o dever de bem exercer suas atribuições, com probidade, presteza,
eficiência, compatibilizando-o com o compromisso assumido no termo de posse e com a
expectativa social que gravita sobre sua esfera de atuação.

É dever do profissional de educação proteger a integridade moral e física do estudante e
garantir o seu desenvolvimento humano. Deve também preservar a imagem da escola e manter
a confiabilidade que ela possui enquanto instituição social capaz de receber e formar cidadãos.

Realizada a investigação e considerados os fatos procedentes, o expediente deve ser
encaminhado para a apuração de responsabilidade que seguirá rito processual competente às
unidades a seguir:

No âmbito da Secretaria de Estado de Educação, compete ao Núcleo de Correição
Administrativa - Controladoria Setorial - realizar o juízo de admissibilidade, ou seja, analisar o
procedimento investigativo realizado e emitir parecer técnico com vistas a subsidiar a decisão
da autoridade quanto ao cabimento da medida disciplinar a ser aplicada, ou ao arquivamento
do feito. 

Geralmente, nos casos de possível assédio sexual, em que há elementos probatórios suficientes
de autoria e materialidade, instaura-se o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos
dos artigos 218 e 219 da Lei Estadual nº 869/1952 ou aplica-se o Compromisso de Ajustamento
Disciplinar (CAD), consoante ao Decreto Estadual nº 48.418/2022.

Uma vez instaurado, o PAD é instruído por uma comissão processante composta por três
servidores efetivos  e estáveis, os quais, ao final dos trabalhos, deve emitir relatório final e
recomendar a aplicação de penalidade ou arquivamento do processo. Este relatório, com todas
as provas juntadas ao processo, é apreciado pela equipe de julgamento do NUCAD-CSET, que
emite um novo parecer técnico com vistas a subsidiar a decisão do Secretário de Estado de
Educação.

SEE e CGE

APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE
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CHEFIA DE GABINETE

COMISSÃO PROCESSANTE

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Considerando a recomendação do NUCAD-CSET, a chefia de gabinete, que possui a

competência delegada pelo Secretário de Estado de Educação para instaurar o

Processo Administrativo Disciplinar pela Resolução Conjunta CGE-SEE Nº 01/2018,

realiza o ato por meio de portaria, cujo extrato é publicado no diário oficial, ou

propõe a aplicação do Compromisso de Ajustamento Disciplinar conforme o

decreto supracitado.

Emitida a portaria inaugural no Diário Oficial, a comissão processante dá início aos

trabalhos, com vistas a garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório do

servidor processado, devendo, ao final, recomendar a aplicação de sanção

disciplinar ou o arquivamento do processo, guiando-se pelo Manual de Apuração

de Ilícitos Administrativo da Controladoria-Geral do Estado e legislações cabíveis.

Cabe ressaltar que a instrução dos Processos Administrativos Disciplinares é de

responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação, assim, cabe à gestão do

órgão realizar as indicações dos membros que compõem as comissões

processantes, além de acompanhar o andamento dos trabalhos, sob pena de serem

responsabilizados em caso de prescrição. 

A Controladoria Setorial, por intermédio do Núcleo de Correição Administrativa,

tem a função de supervisionar tecnicamente as atividades das comissões

processantes, orientando quando ao rito processual e as temáticas disciplinares. O

objetivo é assessorar o órgão para que os Processos Administrativos sejam

instruídos com lisura, zelo, imparcialidade, razoabilidade e em um prazo

adequado.

Após a apreciação pela CSET do trabalho realizado pela comissão processante, cabe ao

Secretário de Educação proferir a decisão final sobre a sanção a ser aplicada, tendo como

amparo o parecer técnico correcional emitido pelo NUCAD-CSET-SEE.

Compete ao Secretário aplicar as penas de repreensão e suspensão por até 90 (noventa)

dias, ou promover os autos para a Controladoria-Geral do Estado, nos casos de demissão.

A repreensão é uma advertência aplicada por escrito e registrada nos assentamentos

funcionais do servidor, utilizada, em regra, em caso de descumprimento dos deveres

funcionais, especialmente previstos no art. 216 da Lei n° 869/52. A pena de suspensão

significa o afastamento do servidor sem exercício funcional e sem remuneração. As sanções

são publicadas no Diário Oficial e o nome do servidor é publicizado como infrator. 
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CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Compete à Corregedoria-Geral do Estado analisar os autos do processo administrativo e

tomar ciência sobre a indicação da penalidade sugerida pela Secretaria de Estado de

Educação, ou seja, demissão.

Após a apreciação do processo, a sanção disciplinar a ser aplicada é decidida, a qual é

proferida pelo Controlador-Geral do Estado, nos casos de demissão ou demissão a bem do

serviço público. Cabe esclarecer que o Corregedor-geral pode aplicar a sanção de

suspensão por até 90 dias caso haja discordância quanto à pena expulsiva. 

Todas as decisões são publicadas no Diário Oficial e o servidor condenado pode recorrer no

prazo de 10 dias, devendo, porém, a sentença ser cumprida imediatamente.

Para além da responsabilização no âmbito do Estado, podem ser comunicados o Ministério

Público do Estado de Minas Gerais e outros órgãos competentes para a responsabilização

criminal do profissional infrator.
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Este Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual apresentou os mecanismos de combate ao

ilícito, de maneira minuciosa, associados a um conjunto de práticas, em seu nível mais

operacional, destinadas às unidades responsáveis pela execução do fluxo de trabalho

desenhado.

Assim, foram estabelecidos critérios objetivos de organização, condução e formalização

dos trabalhos, visando estabelecer um processo mais seguro para a apreciação e decisão

das autoridades competentes sobre os fatos investigados.

Ademais, para que o Governo do Estado de Minas Gerais realize um efetivo combate ao

assédio sexual no ambiente escolar e ofereça à sociedade um posicionamento tempestivo

acerca das apurações realizas, as unidades envolvidas devem comprometer-se a agir com

maior celeridade. 

Para tanto, fica instituído neste Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual nas Instituições

Estaduais de Ensino de Minas Gerais prazos para os atos administrativos: 

PRAZOS PARA AS
APURAÇÕES
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DIREÇÃO ESCOLAR

Receber o pedido de providência.
Ouvir o servidor envolvido e eventuais
testemunhas.
Registrar os fatos em ata e no SIMA.
Tomar medida de Gestão (se couber).
Submeter à SRE.

 5 (cinco) dias
úteis após o

recebimento do
fato noticiado

SUPERITENDÊNCIA
REGIONAL DE ENSINO

Tomar ciência dos fatos. 
Avaliar a detecção realizada pela
direção escolar.
Determinar a apuração (se couber).

2 (dois) dias úteis
após o recebimento
do processo SEI da

direção escolar

INSPEÇÃO ESCOLAR

10 (dez) dias úteis
após o recebimento

da Ordem de
Serviço.

Tomar ciência do fato e da detecção
realizada pela direção escolar.
Ser sigiloso e discreto.
Apurar os fatos (in loco ou online).
Relatar de forma circunstanciada.
Submeter ao demandante.



SUPERITENDÊNCIA
REGIONAL DE ENSINO

2 (dois) dias úteis

CONTROLADORIA
SETORIAL DA SEE

5 (cinco) dias úteis
após o recebimento
do Processo SEI da

SRE.

CHEFE DE
GABINETE/SEE

1 (um) dia útil após o
recebimento do

parecer do NUCAD e
da minuta de

portaria.

Avaliar o relatório circunstanciado da
apuração realizada pela inspeção.
Solicitar suspensão preventiva (se
couber).
Arquivar ou Submeter o processo à
CSET/SEE.

Realizar juízo de admissibilidade.
Recomendar a medida disciplinar a
ser aplicada ou Arquivar.
Submeter à autoridade instauradora.

Instaurar Processo Administrativo
Disciplinar.

COMISSÃO
PROCESSANTE

90 (noventa) dias
corridos para

instrução do Processo
Administrativo

Disciplinar

Oferecer a ampla defesa e o
contraditório ao servidor envolvido.

CONTROLADORIA
SETORIAL DA SEE

Apreciar o trabalho realizado pela
Comissão Processante.
Emitir Parecer de Julgamento para
respaldar decisão do Secretário de
Estado de Educação.

30 (trinta) dias
corridos contados

após o recebimento
do Relatório Final da

comissão processante.

SECRETÁRIO DE
ESTADO DE
EDUCAÇÃO

Julgar o processo assessorado pela
Controladoria Setorial.
Aplicar sanção de até 90 dias de
suspensão ou arquivar.
Submeter processo à Controladoria-
Geral do Estado em caso de
demissão.

5 (cinco) dias corridos
após a emissão do

Parecer de
Julgamento emitido

pela CSET/SEE.

CONTROLADORIA
GERAL DO

ESTADO

Analisar os autos do PAD.
Tomar ciência sobre a indicação
de penalidade sugerida pela SEE.
Julgar o processo e decidir sobre a
sanção a ser aplicada.
Aplicar sanção de demissão ou
outra, se couber.

30 (trinta) dias
corridos após o
recebimento do

processo SEI
encaminhado pela

SEE.
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MENSAGEM FINAL
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O presente plano iniciou-se com o objetivo primordial de mapear o fluxo de trabalho para

o combate e a prevenção ao assédio sexual nas escolas da Rede Estadual de Educação de

Minas Gerais e, a partir dele, aprimorar os trabalhos de detecção, apuração dos fatos e

responsabilidade, podendo, assim, proporcionar uma resposta célere e tempestiva à

comunidade escolar e à sociedade mineira.

Há muitos anos o Núcleo de Correição Administrativa da Controladoria Setorial da

Secretaria de Estado de Educação lida com ilícitos de natureza grave como o assédio

sexual e compartilhar o conhecimento adquirido mostrou-se muito importante para

prevenir a prática de novos casos.

Espera-se que, com o plano, os servidores da SEE tenham condições de conhecer mais

sobre o assunto e mitigar os riscos de novas ocorrências.

Por fim, importa ressaltar que não se trata de um produto acabado, mas sim um início para

o estabelecimento de uma política pública voltada à temática a fim de resguardar o bem-

estar das crianças, adolescentes, jovens e adultos estudantes das escolas estaduais, para

que possam ter a segurança e a proteção necessárias à prática educacional.

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”
 

Cora Carolina

 



REFERÊNCIAS  
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Constituição Federal:
Art. 216-A: constranger alguém com intuito de levar vantagem ou favorecimento sexual,

prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico, ou ascendência inerente

ao exercício de emprego, cargo ou função.

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

Lei nº 8.069 de 13/07/90 – ECA:
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.

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da

criança e do adolescente.

Art. 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de forma

articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o

uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas

de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: (incisos)

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à

saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade

competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de

maus-tratos contra criança ou adolescente:

Lei nº 13.431, de 04/04/2017
Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança

e do Adolescente).

Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência

com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato

estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.
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Lei nº 12.852 de 05/08/2013 - Estatuto da Juventude:
Art. 37. Todos os jovens têm direito de viver em um ambiente seguro, sem violência, com

garantia da sua incolumidade física e mental, sendo-lhes asseguradas a igualdade de

oportunidades e facilidades para seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e social.

Lei nº 869 de 05/07/1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos de MG:
Art. 216 – São deveres do funcionário:

III – discrição;

IV – urbanidade;

V – lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

VI – observância das normas legais e regulamentares;

VIII – levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade de que tiver ciência em

razão do cargo;

 

Art. 217 – Ao funcionário é proibido:

IV – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função;

V – coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária;

VIII – praticar a usura em qualquer de suas formas;

 

Art. 218 – A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidades no

serviço público é obrigado a promover-lhe a apuração imediata por meio de sumários,

inquérito ou processo administrativo.

Parágrafo único – O processo administrativo precederá sempre à demissão do funcionário.

 

Art. 250 – Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço ao funcionário que:

I – for convencido de incontinência pública e escandalosa(...);

Súmula nº 593
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato

libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para

a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso

com o agente. Terceira Seção, aprovada em 25/10/2017,DJe de 6/11/2017. (Fonte -

Informativo 614 - Publicação: 22 de novembro de 2017 - STJ).

Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002. Minas Gerais. Processo Administrativo no âmbito da

Administração Pública Estadual.

Decreto nº 48.418, de 16 de maio de 2022. Minas Gerais. Dispõe sobre o Compromisso de

Ajustamento Disciplinar no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo.

Resolução Conjunta CGE-SEE nº 01/2018. 
Dispõe sobre o funcionamento do Núcleo de Correição Administrativa no âmbito da

Secretaria de Estado de Educação.

Manual de Apuração de Ilícitos Administrativos, 2ª Edição, 2022. CONTROLADORIA-GERAL

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Lei 13.431 de 4/4/ 2017. 
Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança

e do Adolescente).

Decreto 9.603 de 10/12/ 2018.
Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de

direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.

Resolução CNJ 299 de 5/11/ 2019.
Dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou

testemunha de violência, de que trata a Lei n 13.431, de 4 de abril de 2017. 

Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com Crianças e Adolescentes Vítimas ou
Testemunhas de Violência.


