
A determinação 
do Depre, sob obe-
diência ao Conselho 
Nacional de Justi-
ça), foi cumprida até 
novembro de 2020, 
mas em dezembro 
do mesmo ano o 
Governo do Estado 
de São Paulo re-
correu ao STF para 
adiar novamente os 
pagamentos, ale-
gando que o repas-

se dos valores definidos comprometeria a cam-
panha de vacinação contra a Covid-19 sob sua 
gestão em território paulista.

A OAB contradiz os argumentos do Gover-
no do Estado no pedido de ingresso enca-
minhado ao STF, aguardando que a decisão 
seja revista sob forte embasamento legal, o 
qual denuncia falta de compromisso com a 
realidade por parte do Governo do Estado ao 
solicitar a interrupção dos pagamentos dos 
precatórios.

Para ler o pedido oficial da OAB encaminhado 
ao Supremo Tribunal Federal em 31 de dezem-
bro passado, clique neste link.
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OAB CONTESTA INTERRUPÇÃO 
DE PAGAMENTOS DE 

PRECATÓRIOS EM SÃO PAULO
A OAB (Ordem 

dos Advogados do 
Brasil) recorreu ao 
STF para ingres-
sar na Ação Civil 
Originária nº 3.458 
como fornecedora 
de mais subsídios 
na discussão sobre 
a interrupção dos 
pagamentos e pre-
catórios solicitada 
pelo Governo do Es-
tado de São Paulo e 
autorizada pelo ministro Luiz Fux, em decisão 
judicial, em 30 de dezembro passado.

De acordo com a Diretoria de Execução de 
Precatórios e Cálculos (Depre) do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, o equivalente a 3,36% 
da Receita Corrente Líquida mensal do Estado 
de São Paulo deveria ser empregado nos paga-
mentos dos precatórios até o final de 2020.

Ao percentual  descrito acima também deve-
riam ser somados 1,5% dos recursos do Tesou-
ro Estadual, além de um complemento a partir 
de recursos gerados por meio de redução da 
dívida (depósitos judicias, acordos, compensa-
ções tributárias etc).

https://www.sandovalfilho.com.br/site18v2/wp-content/uploads/2021/01/OAB-AmicusCuriae-AcaoCivilOriginaria-n3458.pdf
https://www.sandovalfilho.com.br/site18v2/wp-content/uploads/2021/01/OAB-AmicusCuriae-AcaoCivilOriginaria-n3458.pdf
https://www.sandovalfilho.com.br/site18v2/wp-content/uploads/2021/01/OAB-AmicusCuriae-AcaoCivilOriginaria-n3458.pdf
http://www.adepom.org.br
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ADEPOM DIVULGA LISTA DE 
AÇÕES GANHAS EM JANEIRO
O Departamento Jurídico da ADEPOM di-

vulga a relação das ações ganhas e pagas até 
esta data do mês de janeiro de 2021.

A lista é composta de 20 processos ganhos. 
Se você é associado da ADEPOM, confira a re-
lação para saber se o seu nome consta entre 
os beneficiados, clicando neste link: proces-
sos_ganhos.

Se você ainda não é associado da ADEPOM, 
lembre-se que trabalhamos com determinação 
e proatividade em defesa dos interesses dos 
Policiais Militares do Estado de São Paulo.

Além da atuação contínua do nosso Depar-
tamento Jurídico, temos inúmeros outros be-
nefícios para nossos associados em áreas de 

prestação de serviços, bem como vantagens 
proporcionadas por empresas parceiras.

Para mais informações, ligue (11) 3322-0333, 
em São Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.

OPERAÇÃO INTERIOR MAIS
SEGURO MOBILIZA 14.509 PMs

Teve início na última segunda-feira, 18 de ja-
neiro, a 28ª Operação Interior Mais Seguro, com 
a PMESP cobrindo 1.151 pontos estratégicos 
em todo o estado de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Públi-
ca, o objetivo é garantir, em regiões em que 
há área rurais, a continuidade da redução 
dos indicadores criminais, intensificando a 
presença ostensiva dos PMs para combater 
o crime e também melhorar a percepção de 
segurança das pessoas.

A operação, sem data e hora para ser 
encerrada, compreende 14.509 PMs, 6.286 
viaturas e 11 helicópteros.

Uma das missões de destaque dos PMs 
em ação, durante a operação, é a estimulação 
do Programa Vizinhança Solidária, com foco em 
colher das comunidades rurais informações que 
contribuam para a melhoria da segurança local.

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/01/processos_ganhos-1.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2021/01/processos_ganhos-1.pdf
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COVID-19: CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
DO GOVERNO FEDERAL INCENTIVA 
USO DO APLICATIVO CONECTE SUS

em sua segunda fase focará em mensagens 
específicas para convocação da presença 
dos grupos prioritários nos locais de vacina-
ção divulgados.

O aplicativo Conecte SUS também é des-
taque das mensagens, pois o Ministério da 
Saúde orienta que ele seja usado para agili-
zar o acesso às informações sobre as unida-
des de saúde nas quais a vacinação estará 
disponível para cada grupo prioritário.

Para vacinação no estado de São Paulo, 
o endereço do site de cadastramento dos ci-
dadãos é www.vacinaja.sp.gov.br.

Uma campanha do Governo Fe-
deral teve início neste 20 de janeiro 
para transmitir, em nome do Minis-
tério da Saúde, informações à po-
pulação sobre a vacinação contra o 
Covid-19.

O lema “Brasil imunizado. Somos 
uma só nação” conscientiza a socie-
dade em mensagem de um minuto na TV so-
bre os desafios que estaremos todos enfren-
tando para obtermos êxito com a vacinação 
em um território de proporções continentais.

A estratégia de comunicação, a serviço da 
população, reafirma o compromisso do Mi-
nistério da Saúde com a qualidade de vida e 
a proteção da saúde do povo brasileiro.

Além da versão de um minuto, o filme terá 
reduções para 30 e 15 segundos, em vei-
culação acompanhada por mensagens em 
rádio e também na mídia impressa.

Esta é a primeira etapa da campanha, que 

http://www.vacinaja.sp.gov.br
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BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS DA ADEPOM
Direitos 

defendidos pelo 
Depto. Jurídico 
para correção 

salarial em 
ações contra a 

Fazenda Pública

Clínica de 
Odontologia e 

Ortodontia

Espaço de 
Convivência e 
Leitura com

lan house para 
trabalhar ou

 relaxar

Espaço de
Estética com
 podologia, 
massagem

 terapêutica, 
cabeleireiras e 

manicures

Clínica de 
Psicologia

Auxílio-natalidade

Auxílio-funeral

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Clínica de
 Fonoaudiologia

Sorteio
 Mensal pela 

Loteria Federal

Descontos
 em empresas 
parceiras de

 educação, lazer, 
cultura, saúde, 

finanças e
 serviços

 

Declaração de
 Imposto de

 Renda Pessoa 
Física

Preços e 
pacotes

 especiais em 
hotéis, 

pousadas e 
parques

Assistência 
Social

com orientações
e doação de
 cadeiras de 

rodas

Espaço Fitness 
(2021)

Restaurante 
self service com

 padrão de 
a la carte e 

preço popular 
(2021)


