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RESUMO – O artigo discute a contribuição da seção Espaço Jurídico, publicada no site jornalístico 
Portal Comunitário (www.portalcomunitario.jor.br), na visibilidade dos direitos dos cidadãos e no 
debate em torno de interesses das categorias de trabalhadores parceiras do projeto. A coluna teve 
início no ano de 2010, foi interrompida em 2011 e retomou suas atualizações em outubro do mesmo 
ano, servindo como um espaço de interação entre os usuários e como serviço de orientação aos 
grupos, movimentos e entidades de Ponta Grossa. A proposta da seção vem ao encontro do 
propósito do projeto de extensão Portal Comunitário, criado em 2008, que busca realizar uma 
cobertura jornalística baseada nos princípios da comunicação comunitária, abrindo espaço para a 
tematização de assuntos de interesse das comunidades. Atualmente, o projeto envolve mais de 50 
entidades sociais pontagrossenses, que são atendidas pela ação do Portal Comunitário. Na produção 
em parceria com as camadas menos privilegiadas da população, o projeto cria sua identificação com 
a comunicação popular. Esta característica constitui um condicionante da própria linguagem do 
veículo, que busca tornar acessíveis informações e conteúdos de interesse dos cidadãos. É neste 
contexto que se situa a seção Espaço Jurídico, idealizada para oferecer auxílio gratuito aos usuários 
do site, com orientações sobre direitos, esclarecimentos de dúvidas, explicações sobre leis e outros 
assuntos relacionados com a área jurídica. Neste artigo, serão apresentados os principais temas 
tratados na seção referentes aos direitos dos trabalhadores, motivados pela participação de leitores 
do site, de modo a refletir sobre a participação comunitária no projeto e a importância de aproximar o 
campo jurídico das vivências dos cidadãos. Constata-se, a partir do diálogo em forma de prestação 
de serviço na área trabalhista, uma significativa demanda por informação especializada que reforça a 
importância do fortalecimento das práticas de comunicação nas entidades sindicais. 
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Introdução 
 
O Portal Comunitário é um site criado em agosto de 2008 que articula produção jornalística 

e prestação de serviços dentro dos princípios da comunicação comunitária, por meio de um trabalho 
que integra ação extensionista (de professores e alunos da universidade), exercício interdisciplinar 
(vinculado a quatro disciplinas do curso de Jornalismo da UEPG) e participação da comunidade (em 
torno de 58 grupos: associações de moradores, sindicatos de trabalhadores e outras organizações 
populares, culturais e movimentos sociais de Ponta Grossa/PR). Disponível no endereço 
http://www.portalcomunitario.jor.br, o Portal Comunitário preza pela valorização de dois elementos 
que visam ampliar a participação, tanto dos parceiros da comunidade e dos usuários em geral do site 
quanto dos membros da própria equipe de extensão: a busca de uma maior intervenção dos 
grupos/entidades, através de um programa de qualificação dos mesmos para a comunicação 
comunitária; a busca de uma maior participação on-line, seja por meio dos mecanismos simples de 
interatividade ou da produção e envio de conteúdos para o espaço colaborativo do site. 

De acordo com o espaço “Linha editorial” publicado no Portal Comunitário, do jornalismo 
popular o veículo “traz o pressuposto de que a organização e mobilização dos chamados setores 
populares constitui o fator mais importante de mudança social”. Assim, ainda conforme a “Linha 
editorial”, o site busca “dar visibilidade à visão de mundo e aos posicionamentos das organizações 
populares, às suas propostas, ideias, reivindicações e denúncias, visando à construção de poderes 
contra-hegemônicos”. Portanto, o papel do site é oferecer conteúdos diferenciados, que atendam as 
demandas de informação da sociedade civil. 

Uma das seções voltadas a orientar, informar e estimular a participação da comunidade é o 
Espaço Jurídico. A iniciativa partiu da constatação de que as dúvidas relacionadas à área jurídica 
normalmente causam problemas na hora tomar decisões ou de agir. Por falta de conhecimento, ou 
pela dificuldade em relação ao assunto, algumas questões se tornam complicadas para a maioria das 
pessoas. Pensando nisso, o Portal Comunitário criou em 2010 a seção (inicialmente denominada de 
Apoio Jurídico), na qual advogados voluntários buscaram esclarecer dúvidas nas diversas áreas do 
Direito. 

No presente artigo, serão apresentados alguns elementos sobre a experiência do Espaço 
Jurídico no Portal Comunitário, mantida pelo advogado Volney Campos dos Santos, de modo a 
refletir sobre a participação da comunidade e sobre a necessidade de oferecer orientações que 
permitam um maior acesso e compreensão a respeito de temas jurídicos, em sintonia com as 
demandas sociais e com as práticas de cidadania. 

O trabalho tem como enfoque o diálogo estabelecido pelos leitores em torno de questões 
trabalhistas, que motivam novas perguntas e respostas na referida seção do site. Ao atender um dos 
propósitos do projeto, a prestação de informações a respeito de direitos sociais, o Espaço Jurídico 
revela uma importante demanda de informação junto às categorias de trabalhadores, reconhecendo a 
necessidade de fortalecimento de um vínculo maior dos cidadãos com as entidades sindicais. 
 

 
Objetivos 

 
Neste trabalho, busca-se analisar a participação de leitores da seção Espaço Jurídico no 

site jornalístico Portal Comunitário, com o objetivo de problematizar o caráter de prestação de serviço 
proposto pelo projeto. Ao enfocar as temáticas trabalhistas, pretende-se reconhecer o acesso à 
informação como uma forma de exercício da cidadania, considerando as intervenções de 
trabalhadores em torno dos seus direitos. 

 
 

Metodologia 
 
A metodologia proposta neste trabalho baseia-se em uma abordagem teórico-conceitual 

sobre direitos sociais, acesso público à informação e comunicação sindical, em uma perspectiva 
interdisciplinar. É na aproximação entre a comunicação e a área jurídica que se sustenta a proposta 
da seção Espaço Jurídico, que estabelece a mediação entre temas do direito e a comunidade 
interessada. 

A partir desta fundamentação, foi realizada uma pesquisa na base de dados do Portal 
Comunitário, nos anos de 2011 e 2012, com o objetivo de identificar temáticas trabalhistas e formas 
de participação da comunidade no Espaço Jurídico. Alguns exemplos da interação proporcionada 

http://www.portalcomunitario.jor.br/
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pelo site são mencionados ao longo do texto para ilustrar as observações, constituindo-se como 
recurso metodológico complementar para a reflexão proposta. 

 
 

Resultados 
 
Há tempos o acesso à justiça tem sido objeto de análise no campo jurídico. Desde Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth (2002) busca-se identificar o sentido da expressão acesso à justiça como 
corolário de um estado de direito comprometido com a efetivação dos direitos fundamentais. 

Se nas duas primeiras ondas Cappelletti e Garth referiam ao acesso ao poder judiciário e à 
defesa de interesses supra-individuais, é na terceira onda que os renomados autores firmam o 
acesso à informação como expressão do direito fundamental de acesso à justiça.  

E é nesse sentido que o Portal Comunitário expressa sua atuação. A seção Espaço Jurídico 
tem se mostrado um canal efetivo de interação e informação de direitos trabalhistas e previdenciários 
dos cidadãos pontagrossenses. A divulgação de temas de relevo e o atendimento aos 
questionamentos de leitores direcionados a temas jurídicos tem feito do Portal Comunitário uma 
referência no tocante o acesso à justiça. 

A seção Espaço Jurídico, em proximidade com os princípios da comunicação comunitária, 
recebe perguntas de cidadãos, orienta sobre dúvidas da comunidade e indica os assuntos que 
ganham destaque no Portal, do ponto de vista jurídico. Assim, busca fortalecer o diálogo com as 
entidades atendidas pelo projeto, além de levantar temas importantes e chamar a atenção para temas 
de relevância social que estão em pauta no momento. 

Observa-se que as respostas apresentadas pelos advogados repercutem no conteúdo do 
site através de novas perguntas e comentários de leitores sobre os temas. Este princípio de 
participação é também a base da cobertura jornalística do Portal Comunitário. Além disso, a seção 
Espaço Jurídico busca levantar assuntos atuais para debate, dando visibilidade a questões de 
interesse dos cidadãos. 

O artigo “Horas extras, compensação e banco de horas: conheça os direitos dos 
trabalhadores”, que já somou mais de 8.500 acessos no site, foi motivador de diversos comentários 
de leitores que solicitaram informações sobre sua situação trabalhista. O artigo esclarece: 

 
A Constituição Federal e a CLT estabelecem que, como regra geral, a duração normal diária de 
um empregado deverá ser de até 8 horas, enquanto a duração normal semanal não deve 
ultrapassar 44 horas. Dentro desse padrão, qualquer trabalho realizado além da 8ª hora diária 
ou da 44ª hora semanal é considerado como hora extra de trabalho, o que implica uma 
remuneração diferenciada, correspondente ao pagamento a maior da hora trabalhada em no 
mínimo 50% do valor da hora normal de trabalho. (SANTOS, abril de 2012)
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Nos exemplos abaixo, observa-se a representativa participação dos leitores com conteúdos 
ligados aos direitos de diferentes categorias de trabalhadores. No total, até o presente, foram 
enviadas 25 questões para a seção, o que mostra a necessidade de ampliar o acesso a informações 
sobre o tema. As perguntas se relacionam a horas extras e foram enviadas ao site a partir da 
publicação do artigo acima mencionado: 

 
Rafaela: Olá. Trabalho em um Supermercado e minhas horas obrigatórias de trabalho são 7 
horas diárias. Porém lá existe o banco de horas e eles nunca me dispensam no horário certo, 
sempre faço de 30min a 1hr por dia mas eles não me dão folga pelas horas extras e nem me 
pagam. O devo fazer? 
Resposta: Cara Rafaela, se há banco de horas, as horas extras que você fizer devem ser 
convertidas em folga. O empregador tem um ano para conceder todas as folgas a que você 
tem direito. 
 
Sônia Rancura: Na prática, o funcionário que trabalha 2hrs a 50% e 4 horas a 100% tem 
direito a descansar quantas horas? 
Resposta: Cara Sônia, quando há banco de horas não existe o adicional de hora extra (50%, 
40% etc.). Cada hora extra realizada gera direito a uma hora de folga a ser concedida pelo 
empregador. 
 
Laurindo de Oliveira: Eu trabalho em uma empresa há 7 meses. Nós não fazemos horas extra 
e o patrão colocou banco de horas. Todas as vezes que chove, nós somos dispensados do 
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serviço e ficamos devendo essas horas. Como vamos pagar, se não fazemos horas extras: 
isso é legal? tá dentro da lei? 
Resposta: Caro Laurindo, o banco de horas não serve para compensar as horas em que não 
há serviço por conta de mau tempo ou qualquer outro motivo, mas apenas para compensar 
horas extras realizadas. Procure orientação junto a seu sindicato ou um advogado de sua 
confiança. 
 

Letícia: Qual o prazo que a empresa tem pra pagar as férias após o inicio da mesma? 
Resposta: Cara Letícia, o pagamento das férias deverá ser realizado até 48 horas antes de 
iniciarem as férias. Por exemplo: se as suas férias tem data prevista para o dia 10, o valor 
correspondente às férias (acrescidos de mais 1/3) será o dia 8. 
 
Márcio: Olá, meu nome é Marcio e gostaria de saber se existe alguma lei que exige a 
transparência do banco de horas para os funcionários? Trabalho numa empresa que não nos 
mostra a quantidade de horas que temos, portanto nunca podemos descontar esse banco, 
mesmo fazendo muitas horas adicionais... Grato. 
Resposta: Caro Márcio. Toda empresa que adota o banco de horas tem que dar conhecimento 
ao empregado do “saldo” das suas horas, mensalmente. A transparência é um dos pontos mais 
importantes para que na justiça se possa fazer a distinção entre um banco de horas sério e 
outro banco fraudulento. Sobre sua condição em especial, recomendo que busque informações 
diretamente no sindicato da sua categoria. 
 
Isaias: Trabalho numa empresa com esse tal banco de horas e esse mês precisei faltar no 
serviço e ai? Me descontaram o dia além de não me pagar as horas extras feitas no mês...é 
difícil. Se tem banco de horas porque a empresa pode descontar o dia com falta? 
Resposta: Caro Isaias, o Banco de Horas serve para compensar horas trabalhadas com 
períodos de folga. O Banco de Horas não serve para compensar faltas nem atrasos no serviço. 
Assim, as horas extras realizadas em um mês serão “depositadas” na sua “conta” de horas 
extras para que você possa tirar em folgas posteriormente, mas jamais essas horas servirão 
para compensar faltas no serviço.
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Por estes exemplos, observa-se a importância de manter um espaço de apoio jurídico no 
Portal Comunitário, em que se verifica a oportunidade de oferecer orientações aos usuários do site e 
tratar de forma didática os temas jurídicos, contribuindo assim para o fortalecimento de práticas de 
cidadania. Neste sentido, também se considera a existência de uma demanda de informação que não 
está sendo devidamente contemplada pelos sindicatos de trabalhadores. 

O diálogo entre os trabalhadores e as entidades sindicais pode ser pensando a partir dos 
princípios da comunicação sindical. Entende-se a imprensa sindical como uma modalidade da 
comunicação popular, um produto proveniente de instituições de caráter reivindicatório e contestador 
da situação dos trabalhadores, que trabalha a partir de um viés classista. Cláudia Santiago e Vito 
Giannotti (1996) discutem a comunicação sindical como uma forma de jornalismo especializado: as 
produções de um sindicato classista convidam o leitor para lutar por uma nova sociedade, participar 
ativamente de ações de sua classe, veicular ideias e planos do sindicato. Para os autores, esta forma 
de comunicação está ligada a uma ação, com o objetivo de informar, esclarecer, dialogar e fazer 
avançar a consciência de classe. 

Toni Scharlau Vieira (2004), ao analisar a comunicação sindical, observa que ela é sub-
utilizada pelas entidades e feita de forma não democrática. Assim, reconhece o descompasso entre o 
discurso sindical e o trabalho de base e aponta para o desafio de promover uma comunicação 
efetivamente dialógica e sem linguagens e conteúdos segregadores. É a partir desta perspectiva que 
se pode pensar a comunicação como estratégia para ampliar o diálogo com os trabalhadores, 
conforme de observa a partir da experiência da seção Espaço Jurídico do Portal Comunitário. 

 
 
Conclusões 

 
O projeto de extensão Portal Comunitário tem conseguido manter no ar, há quatro anos, um 

veículo de comunicação avaliado como útil do ponto de vista pedagógico, da relação universidade-
comunidade e, principalmente, do atendimento de necessidades e interesses dos grupos e entidades 
parceiras. 

Com base no trabalho realizado através do Portal Comunitário, observa-se que o veículo 
apresenta potencial de alcance em diferentes grupos e entidades que participam do projeto, o que 
revela que a internet representa um importante espaço que pode estar a serviço da sociedade civil. 
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Este aspecto pode ser constatado no nível de participação das pessoas no Espaço Jurídico e no 
oferecimento de informações úteis aos leitores do Portal, especialmente no que se refere ao campo 
de direitos trabalhistas. 

Desse modo, entende-se que a seção Espaço Jurídico, ao oferecer informações e 
orientações de interesse público, em linguagem acessível, contribui para o fortalecimento do caráter 
participativo e comunitário do Portal, auxiliando as pessoas no reconhecimento e na conquista de 
seus direitos. 
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