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JUDICIÁRIO DETERMINA 
DEVOLUÇÃO DO IR SOBRE HORA DEJEM
Desde 15 de Outubro de 2020, data de edi-

ção da Lei Estadual 17.293/2020, o Judiciário 
de São Paulo vem determinando a devolução 
do Imposto de Renda cobrado sobre a hora  
DEJEM dos últimos cincos, e estabelecendo 
ainda ao Estado a abstenção futura de cobrança 
do referido tributo.

Como bem esclareceu o Colégio Recur- 
sal de Santos (processo nº 1.000.518-
85.2020.8.26.0223), em ação ganha pelo Depar-
tamento Jurídico da ADEPOM, sobre os valores 
recebidos a título de DEJEM não há incidência 
de Imposto de Renda, em respeito ao artigo 58 
da Lei 17.293/2020, o qual, por sua vez modifi-
cou o artigo 3º da Lei Complementar 1.227/2013. 

Na anterior redação, não constava o caráter 
indenizatório de referida verba; tampouco cons-
tava que sobre a hora DEJEM não incidiria des-
contos de natureza tributária. 

A ADEPOM, através de seu Depto. Jurídico, 
vem obtendo êxito no pleito. Assim, se você, 
militar, trabalhou obtendo a referida diária, pelo 
menos nos últimos cinco anos, incorreram so-
bre esses valores descontos indevidos do IR, os 
quais podem ser recuperados via ação judicial.

Procure o Depto. Jurídico de nossa Entidade, 
que lhe prestará todo o auxílio e as devidas in-
formações.  

Por Marco Antonio Cardoso, 
Advogado e Coordenador Jurídico do

 Depto. Jurídico da ADEPOM

NO SORTEIO DA ADEPOM VOCÊ PODE CONFIAR E 
TEM MAIS CHANCES DE GANHAR

O último sábado de cada mês é dia de sorteio mensal para associados da ADEPOM. O ganhador leva R$ 5.000,0. 
Para participar, o associado não pode estar inadimplente. E para torcer, basta checar seu número de título para sorteio 
pessoal, de olho no resultado da Loteria Federal. O número de título vencedor é aquele cuja combinação, de cima para 
baixo, coincide com a coluna formada pelo algarismo da unidade simples dos cinco primeiros prêmios. Veja o exemplo:

1º prêmio da Loteria Federal      6 8 5 8 1          
2º prêmio da Loteria Federal      8 7 9 6 2          
3º prêmio da Loteria Federal      3 4 7 6 4           
4º prêmio da Loteria Federal      2 1 4 3 9          
5º prêmio da Loteria Federal      6 3 2 1 5

Combinação sorteada: 12.495

Fácil, não é? O regulamento completo está no site www.adepom.org.br. Vá lá conferir e comece a torcer desde já para atrair boa sorte.

http://www.adepom.org.br
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SIGA O EXEMPLO DA PMESP E DOE
SANGUE, MESMO NA PANDEMIA

O acidente entre um ônibus e um caminhão que 
matou 41 pessoas em Taguaí (SP) mobilizou, na 
semana passada, mais de 40 Policiais Militares do 
Comando de Policiamento do Interior de Sorocaba 
em operação de doação de sangue para as vítimas. 
Mais uma vez, vimos nossos heróis em ação no so-
corro à população.

Você sabia que, mesmo durante 
a pandemia, também pode ajudar 
os profissionais de saúde a salva-
rem vidas doando sangue? 

Para este ato de solidariedade, 
basta estar saudável, sem sintomas 
de gripes, resfriados ou com tos-
se nos últimos 30 dias; pesar mais 
de 50 kg; ter entre 16 e 59 anos; e 
não ter tido hepatite após 11 anos. 
São esses os alertas dos médicos e 
especialistas, com mais seis impor- 
tantes condições:

• Estar alimentado, mas sem 
 ingerir alimentos gordurosos;

• Apresentar documento de identificação com foto 
(carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, 
carteira de trabalho, passaporte, registro nacional de 
estrangeiro, certificado de reservista ou carteira profis-
sional emitida por classe);

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 hs;
• Não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas 

que antecedem a doação;
• Não ter feito tatuagem, nem maquiagem definiti-

va nos últimos 12 meses;
• Para as mulheres, não estarem grávidas, nem 

em período pós-parto (90 dias para 
parto normal e 180, para cesaria-
na) ou de amamentação.

Locais para doação em São 
Paulo e procedimentos de agen-
damento estão disponíveis neste 
link: http://www.prosangue.sp.gov.
br/doacao/enderecos.html. 

Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde, a cada 1.000 bra-
sileiros, apenas 16 doam sangue. 
Em março, quando a pandemia de 
Coronavírus chegou ao nosso país, 
houve redução de 30% nas doações. 

Apesar do medo de con-
trair o vírus ao sair de casa ser 

um dos principais impeditivos para a doação de 
sangue, o Ministério da Saúde afirma que a ati-
vidade é segura, pois os hemocentros estão lo-
calizados onde não há riscos de contaminação e  
todos os profissionais são devidamente paramentados.

PODOLOGIA DA ADEPOM ATENDE NOSSOS
ASSOCIADOS COM CUIDADOS REDOBRADOS

Não se trata apenas de cuidados estéticos. Permitir que um 
podólogo trate de seus pés é também uma questão de saúde. 

A podologia é uma ciência dedicada a diagnosticar, prevenir, estudar, 
investigar e tratar as patologias dos pés. E nossos associados 
podem fazer isso na nossa sede em São Paulo e na Regional 

Santos, onde são recebidos com muito carinho, profissionalismo e 
todas as medidas de proteção contra a pandemia.

 Ligue para agendar. 
Os fones estão no nosso site: www.adepom.org.br. 

Venha ser bem cuidado!
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