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OAB VOLTA A SE MANIFESTAR 
CONTRA O ADIAMENTO DOS

 PAGAMENTOS DOS PRECATÓRIOS

Os credores de precatórios foram afetados por 
duas regras inseridas na PEC Emergencial, 

transformada em Emenda Constitucional nº 109 de 
2021, todavia, a OAB – Ordem dos Advogados do 
Brasil anuncia que vai iniciar uma batalha judicial para 
retroceder a determinação da aplicação de ambas.

A primeira – e mais criticada regra ao longo de 
março último – adia o prazo para que União, esta-
dos e municípios paguem todos os seus precatórios, 
alterando de 2024 para 2029 o tempo anteriormente 
estipulado, decisão que acrescenta mais cinco anos de 
espera para os credores.

A segunda medida, também muito desfavorável para 
todos que aguardam seus pagamentos, isenta a União 
da obrigatoriedade de criar linhas de crédito para que 
devedores de precatórios possam financiar as dívidas.

Alegando que as novas regras ajudam no enfrenta-
mento da crise causada pela pandemia, a PEC Emer-

gencial avançou sinais que, em verdade, colocam em 
situação de vulnerabilidade uma parte significativa de 
credores composta por idosos, pessoas com deficiên-
cia e doentes graves.

Especialistas da área jurídica destacam que pos-
tergar dívidas públicas, sem de fato solucionar os 
problemas da parcela da sociedade que enfrenta mo-
mentos difíceis nos tempos atuais, gera sensação de 
desconfiança por parte dos investidores que detêm 
títulos públicos.

Por sua vez, a Comissão de Precatórios da OAB 
salienta, em comunicados à sociedade, que são in-
constitucionais as sucessivas prorrogações das mo-
ratórias ao pagamento de precatórios.

Por isso, a OAB já trabalha para reverter as 
medidas no âmbito jurídico, em defesa da Consti-
tuição e em luta pelo devido respeito ao Supremo 
Tribunal Federal.

MAIS QUE UMA ASSOCIAÇÃO, A ADEPOM É UMA FAMÍLIA!

http://www.adepom.org.br
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CADEIRAS DE RODAS E BANHO 
SÃO DOADAS PELA ADEPOM

Associada desde abril de 2007, a Sra. Ca-
rolina Nunes Barbosa é pensionista, viú-

va e tem 77 anos de idade. Segundo relatórios 
médicos, em razão de complicações renais e 
cardíacas, não tem condições de se locomover 
por conta própria, por isso, solicitou à ADEPOM 
o benefício ao qual tem direito, neste momento 
de dificuldade.

Eduardo Nunes Elias, filho da nossa associa-
da, compareceu à ADEPOM para fazer a reti-
rada das doações nesta terça-feira, 13 de abril, 
levando para a Sra. Carolina Nunes Barbosa as 
tão esperadas cadeiras de rodas e banho.

A entrega foi feita pela nossa assistente so-
cial, Raquel Vitiello, como pode ser conferido na 
foto ao lado.

O Cel Nogueira, presidente da ADEPOM, e 
toda nossa equipe, solidarizam-se com a família 
da Sra. Carolina Nunes Barbosa, desejando-lhe, 
além de muita saúde, serenidade e laços frater-

nos, mais uma vez reafirmando que ficamos 
felizes pelo cumprimento de nossa missão ao 
apoiarmos aos nossos associados quando eles 
mais precisam.

Criança de dois meses é 
salva por PMs do 22º BPM/M

Os Cabos Reis e Sobrinho, do 22º BPM/M, 
salvaram uma criança de apenas dois me-

ses, em 9 de abril passado, ao prestarem atendi-
mento de urgência sob solicitação da mãe, na Vila 
Joaniza, na zona sul da capital. Mais uma ocorrên-
cia bem-sucedida que demonstra o preparo e a de-

dicação dos Policiais Militares do Estado 
de São Paulo, sempre a serviço da segu-
rança e bem-estar da população.

A menina engasgou com o leite mater-
no e a mãe, em desespero, recorreu aos 
PMs na rua, os quais rapidamente realiza-
ram a manobra de Heimlich, pressionando 
com as mãos o diafragma da pequena até 
que ela tossisse para desobstruir as vias 
aéreas. Em seguida, mãe e filha foram 
conduzidas ao Hospital Pedreira, onde a 
bebê recebeu atendimento especializado.

A Família ADEPOM parabeniza a conduta exem-
plar dos PMs, na alegria de mais uma vida salva 
por profissionais bem treinados e capacitados para 
atuação em prol da segurança das pessoas sob 
qualquer circunstância.
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PM AMBIENTAL DIVULGA 
BALANÇO DE ATIVIDADES

Em balanço de suas atividades em março 
de 2021, a PM Ambiental do Estado de 

São Paulo informa que atendeu 8,2 mil denún-
cias no período, tendo realizado 9,6 mil interven-
ções policiais.

Como consequência, o trabalho resultou em 
2.141 apreensões de animais, 2.129 elabora-
ções de autos de infração, 497 ações em uni-
dades de conservação, 542 fiscalizações de 
pesca, 61 armas de fogo apreendidas e 53 mil 
alcances de pessoas em campanhas de educa-
ção ambiental.

Ações contra o tráfico, a caça e o cativeiro ile-
gal da fauna silvestre, assim como o desmata-
mento e a mineração clandestina, têm se desta-
cado entre as principais ocorrências registradas 
pela PM Ambiental em todo o estado.

NOVOS PASSOS NA REPREENSÃO 
À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES
Foi aprovado o Projeto de Lei 976/9 pela 

Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 
13 de abril, determinando a obrigação do regis-
tro das medidas protetivas decretadas por juí-
zes a favor de mulheres vítimas de violência nos 
sistemas de informações das Polícias Militar e 
Civil, em âmbito nacional.

Como o número de casos de violência contra 
mulheres tem crescido no Brasil, novos instru-
mentos que aprimorem e agilizem o atendimento 
das Forças de Segurança são imprescindíveis, 
como este projeto aprovado pela Câmara, agora 
matéria do Senado Federal.

Entre as medidas protetivas listadas pela lei 
estão a suspensão da posse ou restrição do 
porte de armas do agressor; o seu afastamento 

do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; a proibição de aproximação da ofendi-
da e de seus familiares; o pagamento de pensão 
provisória; e o comparecimento do agressor a 
programas de recuperação e reeducação.
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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)


