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O tema proposto para o projeto será Assédio moral no ambiente de trabalho, onde 
serão abordados os aspectos Jurídicos e Psicológicos dos funcionários em relação a 
seus patrões. O mesmo terá início com um conceito sobre o assédio moral segundo 
alguns autores sendo uma introdução inicial ao assunto para os demais. Durante o 
projeto pretende-se esclarecer como nossa lei atua perante os casos, e em quais 
momentos ela aparece para punir os assediadores, mesmo não havendo leis 
específicas ainda sim é possível que algumas sanções sejam aplicadas, como no 
caso da Consolidação das Leis do trabalho no artigo 483, onde o assédio sendo 
considerada uma falta grave por parte da empresa onde o funcionário poderá recorrer 
a este para pleitear a rescisão do contrato, através de um advogado. Avaliando 
também as condições psicológicas do assediador e do assediado perante seu 
ambiente de trabalho. A metodologia que será utilizada ao longo do trabalho será a do 
método científico dedutivo onde a pesquisa seguirá no âmbito geral do assédio no 
trabalho com bases no ordenamento jurídico vigente, se especificando no decorrer do 
projeto com a analise dos danos causados aos funcionários que acabam sofrendo 
esse tipo de assédio. Contudo os resultados a serem alcançados ao longo do projeto 
ainda encontram se vagos pelas poucas leis que proporcionam seguranças aos 
assediados em relação aos assediadores. Havendo necessidade de leis específicas 
para que os mesmos sejam solucionados com eficácia. No Brasil é encontrado 
apenas projetos de lei sendo estudados para estes casos.  
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