GATRA - GRUPO DE ASSESSORIA TRABALHISTA - DIREITO DO
TRABALHO SAJU 2018

Coordenador: SONILDE KUGEL LAZZARIN
O grupo foi fundado por estudantes de Direito da UFRGS em 2016, sob
os princípios da equidade, interdisciplinariedade, horizontalidade e
protagonismo estudantil. Tem como objetivo valorizar a causa trabalhista
em nossa faculdade, haja vista o esquecimento do tema nas áreas de
pesquisa e extensão, sendo o único grupo do SAJU que lida
exclusivamente com direito do trabalho. Em 2017, o grupo alterou seu
nome para GATRA (Grupo de Assessoria Trabalhista). Sua composição
se dá por estudantes e advogados voluntários reunidos em torno da
defesa dos direitos da classe trabalhadora. Atendemos semanalmente
trabalhadores hipossuficientes. Com base na diretriz do protagonismo
estudantil, são os assistentes que conduzem os atendimentos, com
auxílio dos advogados, o que proporciona um contato direto com a
realidade dos assistidos. Em 2019, foram atendidos, de março a agosto,
36 trabalhadores, atendimentos dos quais surgiram 07 ajuizamentos até o
momento, tendo sido 15 casos resolvidos por meio de assessoria jurídica,
e 14 ainda pendentes. A alegação mais comum de violação de direitos foi
o pedido de FGTS, com 09 casos. Ademais, surpreende a quantidade de
casos envolvendo afastamento previdenciário e empresas terceirizadas.
Embora a taxa de judicialização seja alta - o que contribui para a prática
trabalhista de estudantes e advogados -, a atuação do grupo não se
restringe a isso. Pretende-se que os conhecimentos dos integrantes
sejam canalizados também para a ação social, no sentido de que
trabalhemos não só na solução de problemas, mas inclusive na
prevenção de violações trabalhistas, o que é feito pela difusão da causa
trabalhista e das questões sociais na comunidade acadêmica e na
sociedade - isto é, no espaço ?extra muros da faculdade.? Entre os
objetivos atuais do grupo, está o projeto de expandir e consolidar cada
vez mais, em nossa faculdade e pelo contato com os assistidos e as suas
comunidades, a compreensão de que o direito do trabalho é produto do
embate entre o capital e o trabalho. Com isso, busca-se afirmar a ideia de
que a sua perenidade e evolução é fruto de constante luta por novos
direitos e por garantia de conquistas sociais. Para tanto, há projetos em
andamento para a realização de sessão didática de julgamento do
Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, assim como a edição de
uma obra coletiva a ser produzida pelos integrantes sob temas
trabalhistas atuais, o que promoverá o contato dessa extensão com o
campo da pesquisa. Ademais, o grupo trabalha para pôr em prática
projeto de assessoria popular, de modo que se possa proceder na

conscientização dos trabalhadores previamente à violação de direitos.
Isso se daria por meio do diálogo direto com comunidades de Porto
Alegre, em verdadeiro processo de comunicação, na qual o grupo
conheceria a realidade dos trabalhadores e seus anseios práticos, ao
passo que aqueles receberiam assessoria sobre direitos sociais,
questões sobre emprego e previdência, dentre outras demandas.

