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RESUMO

O presente projeto visa reunir informações que auxiliem na identificação de violações no campo moral dentro do ambiente laboral e estudar 
meios de garantir que sejam punidas. Também se voltará para a questão do ressarcimento das vítimas de tais abusos, com estudo dos 
parâmetros legais e da jurisprudência temática disponível. Durante a pesquisa, poderão ser utilizados casos nacionais e internacionais, sejam ou 
não de repercussão duradoura, para ilustrar os pontos principais abordados. Pretende-se mostrar que a responsabilidade civil é a obrigação de 
responder pelos desvios às normas, quando nascem consequências jurídicas em função de um ato ilícito praticado pelo agente, devendo o 
ofensor responder pelo prejuízo ou dano a que deu causa e, consequentemente, repará-lo. Objetivos específicos – Pretende-se demonstrar que 
ofensas à integridade física, à saúde ocupacional, à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa humana no ambiente de trabalho devem ser 
reparadas na forma da lei. A metodologia utilizada será a bibliográfica, com realização de leitura e fichamento das obras dos autores 
correspondentes ao tema abordado em pesquisa. O uso da rede mundial de comutadores - Internet - auxiliará na pesquisa de casos 
internacionais de grande repercussão, e saber quais foram as consequências jurídicas para os infratores e as vítimas. O ocorrência de assédio 
moral e outros meios de abuso de poder estigmatiza o empregado, causando-lhe danos de ordem psicológica, e por isso merece repressão pelo 
Direito, que deve sempre zelar para que a relação de subordinação que envolve o emprego não se torne passe livre para atos que violem direitos 
da personalidade do empregado. É passível de indenização por dano moral, material e à imagem, nos termso da Constituição Federal e Código 
Civil. O Projeto de Lei 4742/2001 pretende incluir no Código Penal o crime de assédio moral no trabalho, criando um artigo 146-A. A proposta foi 
aprovada na Câmara em março de 2019, prevendo a necessidade de representação.
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