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INTRODUÇÃO
O presente resumo se refere ao Balcão do Trabalhador, um programa de extensão da
Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo com o objetivo principal de
proporcionar ao cidadão maior conhecimento sobre os seus direitos e deveres no que
tange às relações de trabalho. Assim são realizados atendimentos aos trabalhadores
empregados e empregadores junto ao Balcão do Trabalhador, proporcionando a
integração comunitária da Universidade de Passo Fundo, Poder Público e Comunidade
em Geral nas demandas que envolvem as relações trabalhistas. Proporcionando ao
público conhecimento sobre direitos e deveres no que diz respeito às relações de
trabalho, bem como informar a comunidade em geral, sobre a legislação vigente no
âmbito do Direito do Trabalho com foco informativo e educacional. O objetivo
principal do programa de extensão é proporcionar relações de emprego harmônicas e
buscar a conscientização social por meio do direito à informação.

DESENVOLVIMENTO:
O Programa Balcão do Trabalhador atua nas áreas de Direitos Humanos e Direito do
Trabalho. Se justifica na medida em que os conflitos ocorridos nas relações de trabalho
são de alta frequência em razão do desconhecimento das normas pertinentes às
relações de trabalho. Tem a finalidade proteger os direitos humanos atuando na
promoção da cidadania e assistência jurídica nas questões relativas à relação de
trabalho, atuando também em demandas que envolvam a proteção de direitos das

pessoas com deficiência física, idosos e imigrantes. Também atua em parceria com os
órgãos públicos em projetos e trabalhos sobre a erradicação dos trabalhos infantil e
escravo. Para a comunidade também atua na conscientização e informação dos
direitos e deveres na contemporaneidade. Além do atendimento aos trabalhadores e
empregadores no Campus III da Universidade de Passo Fundo, o Balcão do Trabalhador
também ministra pequenas palestras em escolas, cursos técnicos e associações, para a
informação alcançar o maior número de pessoas possível, conveniado com o SINEFGTAS de Passo Fundo. Tido como um valor social, o trabalho possui intrínseca relação
com a dignidade da pessoa humana. Valorizar o trabalho significa valorizar a pessoa
humana enquanto cidadão ativo na sociedade. Nessa esteira, visto que as relações
cotidianas se travam entre desiguais, o Estado, por meio da Constituição Federal
(CF/1988) e legislações infraconstitucionais, buscou tutelar o cidadão em sua
plenitude, destacando o princípio da igualdade como resposta à necessidade de
garantir inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O trabalho
também possui como característica a função social, visando o desenvolvimento do país
e a inserção do homem na sociedade, dando a ele uma posição no mundo. Nessa
perspectiva, busca-se contribuir na implantação e monitoramento da situação
concreta dos direitos humanos com enfoque nos sujeitos de direitos, na organização
da sociedade civil, subsidiando um processo formativo e educativo que fortaleça os
direitos trabalhistas. No Programa Balcão do Trabalhador o atendimento é direcionado
à comunidade em geral e em especial, à classe trabalhadora e ao setor empresário,
com objetivo de melhoria nas condições de trabalho já existentes e das futuras. Dessa
forma, busca-se incentivar a melhoria nas condições de trabalho nas relações entre
empregado e empregador, com uma consciência social e legislativa aliadas ao
crescimento econômico e na melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Bem como
debater assuntos relativos às mudanças na legislação e projetos de lei trabalhistas.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Contudo, se verifica que a efetividade do direito ao trabalho está intimamente ligada
aos direitos humanos e à dignidade. Ações como o Programa de extensão Balcão do
Trabalhador, além de cumprir a função social de aproximar a comunidade acadêmica
do meio social, a efetivação do acesso à informação visa proporcionar à comunidade
de Passo Fundo e região educação para a cidadania, emancipando o cidadão para que
ele tenha condições de exercer seus direitos e conhecer seus deveres.
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ANEXOS
ATENDIMENTOS DO BALCÃO DO TRABALHADOR DESDE SUA INAUGURAÇÃO:
ANO

2017

ATENDIMENTOS 27 (a partir de outubro)
DEMANDAS:
Verbas rescisórias, não recolhimento do FGTS, informações sobre rescisão contratual,
empregada doméstica, cuidadora de idoso, acúmulo de funções. Verbas
rescisórias,
rescisão contratual, empregada doméstica.

ANO 2018
ATENDIMENTOS 57 (de fevereiro a 04/07)
DEMANDAS:
Acúmulo de funções, cálculo da rescisão, verbas rescisórias, demissões sem justa
causa, empregada doméstica. Cálculo de rescisão, verbas rescisórias, demissões sem
justa causa.

