
 
 
Informativo ADEMP nº 04, de 16.08.2021.  
 
Caros Associados e Ex-Associados,  
  
Com enorme satisfação informamos que o STF pautou, para o dia 29.09.21, o 
julgamento da ADI nº 3396, que abordará o direito ao recebimento de honorários 
sucumbenciais pelos advogados de estatais.  
 
Desse modo, precisaremos agilizar o agendamento da AGE específica para deliberar 
sobre a aprovação da nova minuta de estatuto. Reitera-se aquilo que temos dito desde 
o início da eleição da gestão atual: temos que estar preparados e organizados para 
distribuir os honorários  sucumbenciais de forma equânime e justa, caso a decisão nos 
seja favorável e a expectativa, se observamos o julgamento de mesmo tema aos demais 
advogados públicos de regime estatutário, é a de que esse direito nos será garantido.  
  
Diante dessa necessidade, preparamos uma nova minuta de Estatuto mais aderente à 
nossa realidade passada e presente e, a submetemos a todos os associados e ex-
associados para prévia discussão de conteúdo. Foram abertas duas janelas para o 
encaminhamento de sugestões e com prazos suficientemente dilatados. Essa 
participação rendeu frutos, foram sugeridas algumas inserções e alterações de texto 
bastante relevantes e quase todas aprovadas pela atual gestão da nossa Associação, 
resultando numa minuta de novo estatuto, anexa, que consideramos bastante enxuta,  
atual, flexível e ao mesmo tempo dinâmica.   
 
As sugestões que não foram aprovadas por ora, não significa dizer que não poderão ser 
reavaliadas em futuro próximo. Por essa razão, àqueles que não tiveram seus pleitos 
atendidos nesse momento, pede-se compreensão e serenidade. Estejam certos de que 
não faltará por parte dessa gestão toda a abertura e atenção devidas, o diálogo, a 
transparência e a lisura.        
 
Contamos com a irrestrita compreensão e o apoio de V.sas.  e pedimos que participem 
todos da votação, porque serão necessários 2/3 dos votos dos associados para aprovar 
o nosso novo estatuto.  
 
Muito em breve, estaremos divulgando qual será o modelo de votação, se de forma 
digital ou mesmo por cédula impressa.   
 
(Gestão 2021/2022)!  
  
 
 
 



 
Segue para conhecimento a atual situação do Plano de Ação Emergencial da ADEMP. 
 
 
1. Saldo da conta corrente ADEMP e PETROBRAS honorários e Contabilidade.  
 
O saldo dos honorários existentes nessa conta corrente da ADEMP, no dia 10.06.21, é 
de R$ 2.873.990,98. 
  
Por usa vez os valores atualizados da conta específica de honorários da PETROBRAS, 
atualizados até o dia 12.08.2021 é de  R$ 11.355.971,14. 
 
Em relação a Contabilidade, já foi iniciada a contabilização das atividades da ADEMP e 
muito em breve divulgaremos o primeiro balancete.        
  
2. Orientação aos advogados para depósito em conta específica, comunicação de 
depósitos realizados em conta distinta e, de honorários em que o magistrado aguarda 
cumprimento pela Associação dos Advogados, em processos transitados em julgado.  
 
Solicitamos a V.sas. que se atentem à correta  conta corrente indicada pela Companhia, 
ao recebimento de honorários sucumbenciais: 
 
Banco do Brasil 
Ag. 3180-1 
Poupança variação 51 
Conta nº 12002-2 
CNPJ n° 33.000.167-0001-01 
 
Observarem qual é o número da variação da poupança-ouro: (51).  
 
Caso, porventura, identifiquem ter havido o direcionamento de honorários 
sucumbenciais à conta distinta da precitada, solicitamos que o noticie pelo e-mail: 
novaademp@gmail.com.  
 
Solicitamos de igual modo, nos seja comunicada a existência de honorários represados 
em contas judiciais, de processos transitados em julgado, em que o magistrado aguarda 
o manejo de ação de cumprimento ou execução pela Associação dos Advogados,  para 
fins de controle e providências cabíveis.  
 
3. Criação do sítio de internet e App. 
 
Estamos nesse momento solicitando orçamentos para a criação do nosso site (com 
versão para smartphones) e aplicativo, nos moldes dos já existentes a associações de 
advogados de outras Estatais Federais.    



 
 
4. Novo Estatuto  
 
Como forma de inserir todos os associados e, até mesmo quem já se desligou da 
Companhia, nessa caminhada para a aprovação do nosso novo estatuto, as seguintes 
cláusulas foram sugeridas e devidamente aprovadas e inseridas na minuta, com ou sem 
modificação do texto:  
 

1. Inserção do §2º, art.29  para permitir a compensação de créditos de honorários 
com débitos de contribuições associativas, caso existentes;    

 
2. Inserção da cláusula 36 para disciplinar as alienações para terceiros de créditos 

discutidos em processos judiciais e respectivos honorários devidos;  
 

3. Inserção do §2, §3 e §4, do art. 39, conferindo maior segurança jurídica ao 
direito de recebimentos de honorários sucumbenciais pelos associados 
aposentados e  desligados da Cia. e definindo percentual devido à ADEMP, para 
fazer frente às suas despesas administrativas e reservas.     

 
 
Para facilitar a localização das novas cláusulas e disposições, informa-se que foram 
destacadas com a cor azul.    
 
 
5. Estratégia para o julgamento da ADI. Articulação com OAB Nacional, com as 
Associações de Advogados de Estatais que atuam na atividade econômica.  
  
Estamos articulando estratégia única de atuação com as demais Associações de 
Advogados de Estatais Federais, notadamente com a ADVOCEF e ASABB,  bem como 
com o Presidente da Comissão de Advocacia Estatal da OAB Federal.  
 
Estaremos retomando a distribuição de memoriais aos ministros do STF, bem como 
agendando audiências com cada ministro.     
 
 
Por prezar pela transparência, informamos que outras ações ainda não tem prazo 
definido, tais como a verificação de aquisição, locação ou comodato de espaço físico, de 
contratação de auxiliar de escritório e da pré-contratação de escritório jurídico para 
prestação de serviços à ADEMP e seus associados.  
  
 
 
 



 
6. Quadro resumo das atividades e pendências:  
  

Ação  Status  
Registro Cartório da Ata de Nomeação da 
Diretoria - AGE.  

Realizada. 

Acesso à conta da ADEMP.  Realizada. 
Divulgação dos valores existentes na conta 
da ADEMP . 

Realizada. 

Divulgação dos valores existentes na conta 
da Companhia.  

Realizada. 

Nova orientação aos advogados sobre 
depósito de honorários em conta 
específica  

Realizada.  

Criação de Logo  Realizada.  
Criação de site (com versão para 
smartphone) e App.  

Em orçamentação.  

Elaboração e divulgação da minuta do
novo Estatuto  

Realizada.  

Estudo de viabilidade de contratação de 
especialista para atuar junto ao STF  

Cancelada.  

Análise de aquisição, locação ou comodato 
de espaço físico  

A definir.  

Análise para contratação de auxiliar de 
escritório.  

A definir.  

Contratação de serviços de contabilidade. Realizada. 
Análise sobre pré-contratação de 
escritório jurídico para prestação de 
serviços à ADEMP.  

A definir.  

Agendar reunião com a OAB Nacional.  Realizada. 
 

Agendar reunião com gestores das 
Associação de Advogados das demais  
Estatais Federais que atuam em atividade 
econômica para traçar estratégias de 
atuação frente à ADI e demais temas de 
interesse.  

 
 
Realizadas. 
 
 

  
  


