
MANIFESTO DE ASSOCIAÇÕES TRABALHISTAS  

 

Representantes de Associações Trabalhistas: AATAL / ATRACE / AESAT / AMAT / AATRAMAT / 

AATRAPB / AATP / AATPR / ACAT / ASSAT / AATSP tornam público que não participarão do processo 

eleitoral da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOGADOS TRABALHISTAS – ABRAT para a gestão 

2020/2022, e registram o compromisso de UNIR a Advocacia Trabalhista Nacional, respeitando a 

independência de cada associação, de modo a efetivar a democracia, fortalecer o espírito associativo e 

defender de forma intransigente a nossa Classe. Trazemos as razões pelas quais se decidiu pela não 

participação no pleito eleitoral da nova gestão da ABRAT 2020/2022: 

 

Importa esclarecer que as Direções da ABRAT, em suas últimas gestões, vêm paulatinamente se afastando 

das associações estaduais, e deixando de enfrentar, junto com as Associações Estaduais, os problemas da 

Classe, omitindo-se de cumprir seu necessário e essencial papel estatutário de ser a Grande Entidade 

representativa e de Defesa da Advocacia Trabalhista Nacional.  

 

As realidades e adversidades das entidades regionais não têm sido contempladas por aquela que deveria 

fomentar a simbiose entre as entidades regionais, para uma atuação nacional efetivamente comprometida, 

plural e representativa da Advocacia Trabalhista Nacional.  

 

Espera-se que a resposta das Associações de Advogados Trabalhistas subscritoras deste Manifesto se preste 

à reflexão e a produzir MUDANÇA na postura da atual direção para que esta passe a compreender a 

necessidade de uma gestão conjunta com as associações estaduais. Todos torcemos por uma ABRAT maior, 

agregadora e representativa da verdadeira Advocacia.  

 

Partiu deste grupo a iniciativa de composição que, desde o primeiro momento, pretendeu a união das 

associações para uma gestão nacional única. Apresentou diversas propostas para contribuir e agregar na 

construção de uma ABRAT democrática, como lhe é exigível. Fez todas as concessões possíveis para uma 

caminhada que se objetivava única. Tudo foi rejeitado, num desrespeito para além das entidades regionais, 

para com a própria essência da Entidade nacional e da Advocacia Trabalhista.  

 

Estima-se que a retirada de grupo tão representativo de um processo eleitoral engessado, que prima pela 

mantença do “status quo” de alguns, preste-se à reflexão necessária para que a ABRAT retorne aos trilhos da 

democracia, do diálogo, do bem comum, para que consiga dar conta das grandes questões da Advocacia 

Trabalhista, seja no que tange ao  desmonte dos direitos sociais, seja no que se refere ao cenário caótico de 

crise nas instituições, avanço da pauta liberal, ameaças à democracia, ao Estado Democrático de Direito, à 

Justiça do Trabalho e à Advocacia.  

 

Seguiremos e avançaremos no bom caminho da militância, em prol da Advocacia Trabalhista e do 

fortalecimento das entidades regionais. Pelas razões despendidas, cenário caótico vivenciado, mas, 

sobretudo, em respeito à Advocacia Trabalhista, afastamo-nos da disputa eleitoral, jamais da luta.  

 

Por uma ENTIDADE verdadeiramente de Todos, e Todos por uma ENTIDADE verdadeira. 

 

07 de outubro de 2020 

 

Representantes de Associações Trabalhistas: 

AATAL / ATRACE / AESAT / AMAT / AATRAMAT / AATRAPB / AATP / AATPR / ACAT / ASSAT / AATSP 


