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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o- Fica instituído no âmbito do estado do Amazonas o dia 20 de juúo como o
"Dia Estadual do Advogado Trabalhista", a ser comemorado anualmente.

Ãrt.2o- Está lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
aos 04 dias do mês de de2019.

o
- PT/AM

Comissão de Geodiversidade,

, Gás, Energia e Saneamento na ALEAM

t



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo homenagear o Dia Estadual do Advogado
Trabalhista a ser comemorado anualmente, no âmbito do Estado do Amazonas.

O dia 20 de.iunho data escolhida, a efeméride marca a fundação da primeira entidade da
categoria, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat) criada em 1963. A data é
um reconhecimento ao trabalho dos advogados trabalhistas, é um dia de se lembrar da
igualdade entre o direito das partes, reclamantes e reclamados, para busca da verdade real e
efetividade do processo, é justo não haver outra forma de celebrar este dia a não ser marcá-lo
pela defesa à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que tanto colaboram por meio do
engrandecimento e do direito e da justiça.

Como forma de ressaltar a relevância do profissional em nossa sociedade, já que sua
função permite o equilíbrio de duas garantias constitucionais: a livre iniciativa e o valor social
do trabalho, merecendo da parte de todos, reconhecimento, gratidão e respeito.

Comemorar o dia do Advogado Trabalhista deve ser compreendido como um momento
importante de ação e reflexão de profissionais dedicados ao trabalho. O advogado trabalhista
lida com o mais social dos direitos, responsável pela representação de seus clientes na eterna
luta em prol da justiça social e equilíbrio entre o capital e o trabalho.

Ante o exposto, pugno pelo apoio dos nobres pares para sua aprovação

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
aos 04 dias do mês de junho de2019.
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