Informativo ADEMP nº 01, de 01.03.2021.
Caros Associados,
segue para conhecimento a atual situação do Plano de Ação Emergencial da ADEMP,
criado com a finalidade de dar ampla transparência aos atos e atividades da atual
gestão, bem como informá-los sobre o que está sendo feito para tornar a nossa
Associação apta a cumprir os relevantes objetivos que constam do seu Estatuto vigente,
assim como a viabilizar o recebimento dos honorários sucumbenciais que cabem aos
Advogados da Companhia, tão logo esse direito seja devidamente reconhecido.
Bom que se diga que o STF está em vias de julgar a ADI nº 3396, razão pela
qual, precisaremos estar preparados e organizados para distribuí-los de
forma equânime e justa, caso a decisão nos seja favorável.
Mas para isso, muito provavelmente será necessário adotar uma nova regra factível de
distribuição, pautada nas já existentes nas demais Estatais ou Procuradorias Públicas, a
ser aprovada em AG, haja vista que a atual, elaborada para uma realidade que há muito
deixou de existir, tal o numero de advogados e processos atuais, mostra-se inviável. Não
há sistema ou software que permita implementá-la. É com esse espírito e esse olhar
para frente que convidamos todos a participar dessa realização, dessa concretização!
Depende apenas do engajamento de todos nós. (Gestão 2021/2022)!
Registro e Divulgação dos valores existentes em conta da ADEMP e PETROBRAS –
honorários.
Após a eleição da nova diretoria, está em andamento o registro cartorário dos
documentos, o que permitirá o acesso à conta corrente da ADEMP e, na sequência, a
divulgação dos valores existentes nesta. Os valores que constam da conta específica de
honorários da PETROBRAS está em apuração e será divulgado assim que
possível. Também está em andamento a contratação de serviços de contabilidade,
imprescindível à atividade plena da nossa entidade.
Orientação aos advogados para depósito em conta específica
Paralelamente, já foi solicitado ao Gerente Geral do Jurídico nova divulgação de
orientação aos advogados para o necessário depósito dos honorários de sucumbência
na conta específica da PETROBRAS para isso criada. O pedido foi deferido e aguarda-se
a divulgação de nova orientação para breve.

Criação da logomarca e sítio de internet
Foi criada uma logomarca própria da ADEMP, e a criação de um site (com versão para
smartphones) já está sendo avaliada.
Novo Estatuto
Com o julgamento da ADI nº 3396 em vias de ser pautado, a criação de um Grupo de
Trabalho (GT) para apresentar uma minuta de Novo Estatuto foi suspensa, assim como
as ações dela decorrentes, sendo certo que haverá abertura de prazo para sugestões ao
Novo Estatuto e nova regra de distribuição de honorários, com vistas à subsequente
aprovação do novo Estatuto.
Contratação de especialista para atuação junto ao STF
Também, não será realizado, por hora, estudo de viabilidade para contratação de
especialista no STF, pois verificou-se que a ADI está bem instruída e subsidiada, sem
prejuízo de se efetivar essa contratação em conjunto com as demais Associações de
Advogados de Estatais.
Articulação com OAB Nacional e Associações de Advogados de Estatais que atuam na
atividade econômica.
Externamente, será agendada, em data breve, reunião com a OAB Nacional, visando a
traçar estratégias de atuação conjunta junto ao STF na ADI nº 3396, assim como reunião
de mesmo propósito, com os gestores das Associações de Advogados das
demais Estatais Federais para avaliar a postura deles frente à ADI e possibilidade de
criar uma união de todas, somando forças junto ao STF e, eventualmente, traçarmos
estratégia única, até mesmo à contratação de um ex-ministro do STF nos representar.
Por prezar pela transparência, informamos que outras ações ainda não tem prazo
definido, como a verificação de locação/comodato de espaço físico, de contratação de
auxiliar de escritório e de pré-contratação de escritório jurídico para prestação de
serviços à ADEMP e seus associados.
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