
 
 
Informativo ADEMP nº 03, de 11.06.2021.  
 
Caros Associados e Ex-Associados,  
  
segue para conhecimento a atual situação do Plano de Ação Emergencial da ADEMP. 
  
Como comunicado no informativo anterior, o STF está em vias de julgar a ADI nº 3396, 
razão pela qual precisaremos estar preparados e organizados para distribuir os 
honorários  sucumbenciais de forma equânime e justa, caso a decisão nos seja 
favorável.  
  
Para fazer frente a essa necessidade, preparamos uma nova minuta de Estatuto mais 
condizente à nossa realidade atual e a submetemos a todos os associados e ex-
associados para prévia análise e participação. Houve três relevantes sugestões de 
alteração e acréscimo à minuta, que serão melhor informadas em tópico próprio. 
Todas foram aprovadas à unanimidade pela atual gestão da nossa Associação e em 
Comissão específica em que participaram também alguns associados, a quem, desde 
já, reiteramos o nosso agradecimento. 
 
Como forma de oportunizar uma nova leitura da minuta atualizada, considerando-se 
que houve alterações significativas, sobretudo na cláusula de redução, renúncia ou 
parcelamento dos honorários, outros quinze dias serão concedidos para a aferição 
dessas novidades, sem prejuízo de que outras, em relação ao conteúdo integral do 
novo estatuto, também sejam avaliadas pela gestão ou nova comissão de associados 
específica.        
 
Contamos com a compreensão e o apoio de todos!   
 (Gestão 2021/2022)!  
  
Atualizações devidas: 
 
1. Registro Ata Eleição Diretoria no RCPJ, Divulgação dos valores existentes em conta 
da ADEMP e PETROBRAS – honorários e contratação de Contabilidade.  
 
A ata de eleição da nova diretoria foi devidamente registrada no RCPJ/Rio, no dia 
12.04.2021.  
 
Conseguimos, dias após, proceder à atualização cadastral da conta corrente da 
ADEMP, do Banco do Brasil e desde o dia 09.06.2021, os seus gestores já podem 
movimentá-la.    
 



 
O saldo dos honorários existentes nessa conta corrente da ADEMP, no dia 10.06.21, é 
de R$ 2.857.740,72. 
  
Por sua vez, os valores atualizados da conta específica de honorários da PETROBRAS, 
atualizados até o dia 10.06.2021 são de R$ 10.728.397,51: 
 
 

 
 
Em relação à contratação da nossa Contabilidade, o contrato já está assinado e com a 
atualização do cadastro da conta corrente da ADEMP, permitindo a sua 
movimentação. Assim, já é possível iniciar a nossa contabilização.       
  
2. Orientação aos advogados para depósito em conta específica, comunicação de 
depósitos realizados em conta distinta e, 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 051 
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 pela Associação dos 
Advogados, para fins de controle e providências cabíveis.  
 
 
 
 



 
 
3. Criação do sítio de internet e App. 
 
O nosso site (com versão para smartphones) e aplicativo, nos moldes dos já existentes 
em associações de outras Estatais Federais, já estão sendo desenvolvidos 
gratuitamente por um de nossos advogados associados, a quem, desde já, 
agradecemos.   
 
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 de cláusula para disciplinar o recebimento de honorários 
sucumbenciais, em processos exitosos de subsidiárias, quando os advogados 
da Cia. estão à frente destes; 

 
2. Inserção de cláusula de redução, renúncia e parcelamento dos honorários, 

adequando a minuta à previsão de hipóteses em que é necessária ou 
conveniente a flexibilização ao recebimento dos honorários, nos mesmos 
moldes em que já é feito pelas demais associações de advogados de estatais 
federais;  
 

3. Inserção de cláusula, conferindo maior segurança jurídica ao direito de 
recebimentos de honorários sucumbenciais pelos associados aposentados e 
desligados da Cia.    

 
Pedimos a V.Sas. que encaminhem sugestões à nova redação, anexa,  no prazo de 
quinze dias, para o e-mail novaademp@gmail.com, sem prejuízo, caso haja interesse, 
da realização de reuniões virtuais e em grupos limitados à ferramenta digital, para 
conversarmos acerca.  
 
Para maior localização das novas cláusulas, informa-se que foram destacadas com a 
cor azul.    
 
 
5. Articulação com OAB Nacional e Associações de Advogados de Estatais que atuam 
na atividade econômica.  
 
Foram realizadas reuniões com as demais Associações de Advogados de Estatais 
Federais, notadamente com a ADVOCEF, ASABB, com a Comissão de honorários dos 



 
advogados do BNDES, bem como com o Presidente da Comissão de Advocacia Estatal 
da OAB Federal.  
 
A grata surpresa foi que todos se dispuserem a colaborar e a se unir à ADEMP, ao 
objetivo comum de se ver devidamente reconhecido, o direito aos honorários 
sucumbenciais e com segurança jurídica. Isso porque a ADVOCEF e a ASSAB já pagam 
honorários aos seus associados, mediante acordo com as respectivas estatais federais. 
Ainda assim, decidiram se unir e se empenhar para que haja, o quanto antes, uma 
definição do STF acerca.  
 
Como a OAB Nacional é a titular da ADI 3396, a nossa próxima agenda será a de 
demanda-la para que, juntamente com as demais Associações, possamos agendar com 
o Ministro Fux audiência apta a demonstrar-lhe a urgência e o interesse irrestrito dos 
advogados das estatais de que essa ação seja pautada ainda esse ano, levando-se em 
conta, sobretudo, que a situação do advogados públicos já está estabilizada.               
 
Por prezar pela transparência, informamos que outras ações ainda não têm 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 andamento.  

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 A definir.  



 
comodato de espaço físico  
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 com a Comissão de Advocacia 
Estatal Federal. 
Pendente com a gestão da OAB Nacional.   

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. 
 
 

  
  


