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INTRODUÇÃO: 
Evidenciado no século XIX e oriundo de uma fase histórica de reivindicação por 
condições dignas de trabalho, o Direito do Trabalho nasce influenciado por 
transformações econômico-sociais e pela necessidade de intervenção estatal para a 
construção de políticas protecionistas à classe trabalhadora. Em 1919, com o 
surgimento da OIT (Organização Internacional do Trabalho), a legislação trabalhista é 
instituída como ciência jurídica autônoma, adquirindo relevância internacional. Nesse 
sentido, primando por respeito às normas trabalhistas e relações empregatícias que 
valorem igualdade e qualidade de vida aliado ao crescimento econômico do (a) 
trabalhador (a), o Balcão do Trabalhador – projeto de extensão interdisciplinar e 
integrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo – surge com o 
objetivo principal de proporcionar aos cidadãos maior conhecimento sobre os seus 
direitos e deveres no que tange às relações de trabalho. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Reconhecido como um direito fundamental social (Constituição Federal, artigo 6°) e 
direito humano inalienável (Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo XXIII, 
inciso I), o trabalho – objeto de análise do Direito do Trabalho - possui intrínseca 
relação com a dignidade da pessoa humana e constitui corolário da cidadania, 
representando, assim, valor estruturante no Estado Democrático de Direito.  Sob esse 
prisma, com o intuito de fortalecer as atividades destinadas à educação, à promoção 
da saúde e segurança do (a) trabalhador (a), o Balcão do Trabalhador visa auxiliar na 
prevenção de litígios entre empregados (as) e empregadores (as) e incentivar melhores 
condições de trabalho.  
Estimulando respeito às normas trabalhistas e melhor qualidade de vida do (a) 
trabalhador (a) nas relações laborais, o projeto de extensão interdisciplinar e 
integrativo, promovido pela Universidade de Passo Fundo e vinculado à Faculdade de 



 

Direito, desenvolverá um trabalho de conscientização social e legislativa trabalhista, 
prestando auxílio à classe trabalhadora e ao setor empresarial de Passo Fundo e 
região. Neste contexto, o Balcão do Trabalhador oferecerá atendimento ao público 
usuário dos serviços das Agências SINE/FGTAS, realizando, assim, integração 
comunitária da Universidade de Passo Fundo, Poder Público e Comunidade em Geral 
nas demandas atinentes às relações laborais.  
O projeto proposto justifica-se na medida em que a origem das relações de trabalho 
conflituosas está ligada em grande parte ao desconhecimento da legislação 
(DURKHEIM, 1991). Desta forma, o Balcão do Trabalhador pretende proporcionar 
maior conhecimento de direitos e deveres à comunidade local para assegurar a 
aplicabilidade eficaz e correta da legislação e políticas trabalhistas.  
O desenvolvimento do projeto dar-se-á através de um convênio entre a Universidade 
de Passo Fundo com Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e Ordem dos 
Advogados do Brasil. Por intermédio de ações conjuntas entre acadêmicos (as), 
professores (as) e demais pessoas envolvidas com o Balcão do Trabalhador, as 
atividades ocorrerão nas dependências das Agências SINE/FGTAS nos municípios de 
Passo Fundo, Carazinho, Casca, Sarandi, Soledade e Lagoa Vermelha e terão 
cronogramas contínuos e específicos, para que seja possível garantir maior inclusão 
social e, igualmente, observar e atender o público que mais necessita de apoio do 
Balcão do Trabalhador. 
Destarte, com auxílio de parcerias que contribuirão para a continuidade e 
sustentabilidade do presente projeto, o Balcão do Trabalhador almeja contribuir para a 
melhoria nas relações entre empregado (a) e empregador (a) e garantir emprego digno 
a todos (as). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Analisada a importância de consolidar eficácia à legislação trabalhista e assegurar 
oportunidade de trabalho digno a todos (as), o Balcão do Trabalhador atuará 
conscientizando e informando a comunidade de Passo Fundo e região, instituindo 
atividades para reduzir conflitos laborais e, assim, garantir proteção dos direitos 
fundamentais dos (as) trabalhadores (as) e melhores condições de trabalho. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


