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Segundo informa sua área de Comunicação 
Social, o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP) recebeu, entre 2 de junho 

de 2021 e 2 de abril de 2022, 61.270 requisições de 
precatórios, os quais somam mais de R$ 8,7 bilhões, 
valor que corresponde às dívidas de 949 
entidades devedoras que devem ser 
inseridas no orçamento de 2023.

“A Diretoria de Execuções 
de Precatórios e Cálculos é 
o setor do TJSP responsável 
pelo processamento das requi- 
sições. Ela recebe os ofícios 
encaminhados pelas varas de 
origem dos processos, expe- 
didos quando há uma decisão 
judicial condenando o ente públi- 
co a pagar indenização. Depois 
da análise das peças que são 
encaminhadas, se os docu- 
mentos estiverem de acordo 
com a legislação, é gerado 
um número de ordem do 
precatório e ele é inserido no orçamento do 
ano seguinte”, detalha o informe divulgado pelo TJSP.

Normalmente, o período para recebimento de 
requisições de precatórios equivale a um ano, mas o 
prazo de inclusão orçamentária foi antecipado para 
2 de abril de acordo com o Parágrafo 5º do artigo 
100 da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 114/21.

“Além das dívidas que constarão no orçamento 
de 2023, aguardam pagamento cerca de 166 mil 
precatórios de exercícios anteriores, que somam 
R$ 63 bilhões. A gestão dessas dívidas, organi-
zação das filas e a liberação dos valores após os 
depósitos das entidades devedoras também é ativi-

dade desenvolvida pela Diretoria de Execuções de 
Precatórios”, finaliza o comunicado, enfatizan-

do que os tribunais estaduais são respon-
sáveis por organizar as filas de precató-

rios devidos por estado, municípios 
e autarquias sob sua jurisdição, 

norteados pela campanha 
 "Precatórios: Prioridade 
Máxima", cujo objetivo é 
bem informar a população 
sobre esse trabalho de for-

ma descomplicada, zelando as-
sim para que os valores depositados 
pelas entidades devedoras cheguem 

cada vez mais rápido aos credores.

Em defesa dos interesses dos Policiais 
Militares do Estado de São Paulo, o Depto. 

Jurídico da ADEPOM e seus escritórios de ad-
vocacia parceiros trabalham incessantemente 
no estudo e análise de situações nas quais cabem 
ações a favor dos associados. Para saber mais, 
consulte a área de Ações no site adepom.org.br 
ou contate a Secretaria: (11) 3322-0333, em São 
Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.

  Fonte: Comunicação Social TJSP

TJSP TRABALHA A FILA 
DE PRECATÓRIOS COM
PRIORIDADE MÁXIMA
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GOVERNO VAI CONTRATAR
MAIS 2,7 MIL POLICIAIS

MILITARES EM SÃO PAULO
Foi autorizada a abertura de editais para 

contratação de 2,7 mil novos Policiais Militares 
pelo Governo do Estado de São Paulo, com 

medida publicada no Diário Oficial em 15 de junho 
último. Estão sendo disponibilizadas 2.700 vagas 
para o cargo de Soldado PM 2ª Classe e 11 para 
o de 2° Tenente Músico PM. Clique neste link para 
ter acesso ao Edital DP-1/321/22. As inscrições se 
encerram em 20 de julho próximo. A prova de conhe-
cimento está prevista para 4 de setembro. Os apro-
vados em todas as etapas classificatórias iniciarão o 
curso de formação.

“Desde o início da atual gestão, 12.882 policiais, 
sendo 9.761 PMs, já passaram pelos cursos de for-
mação e estão atuando em todo o território paulista. 
Além deles, outros 2.171 PMs estão em formação”, 
informa o comunicado do Governo de SP.

Fonte e imagem: SSP (Governo de SP)

http://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Minuta-do-Edital-no-DP-1.321.22-Sd-PM-2a-Cl.pdf
http://www.concursos.policiamilitar.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Minuta-do-Edital-no-DP-1.321.22-Sd-PM-2a-Cl.pdf
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24 DE JUNHO24 DE JUNHO
POLICIAIS E BOMBEIROSPOLICIAIS E BOMBEIROS

MILITARES RECEBEM JUSTA MILITARES RECEBEM JUSTA 
HOMENAGEM NESTA DATA HOMENAGEM NESTA DATA 

Neste 24 de junho, o Brasil comemora o Dia do Policial e do Bombeiro Militares, que 
recebem uma justa homenagem de abrangência nacional pelos esforços e dedicação 
ininterruptos à proteção dos cidadãos em todos os Estados do nosso país.

A celebração foi instituída pela Lei Federal 13.449/17, honrando ao Cabo Valério dos Santos 
Oliveira, que perdeu sua vida, aos 36 anos, por causa de uma bala perdida.

O presidente da ADEPOM, Cel Nogueira, e todos os colaboradores desta associação unem 
suas vozes às dos demais brasileiros para parabenizarem e agradecerem aos PMs pelo tra-
balho fundamental que realizam na manutenção da ordem e da segurança pública a serviço 
da população. E, mais uma vez, reafirmamos que temos muito orgulho por atuarmos na defe-
sa dos interesses dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Contem conosco, sempre!
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ADEPOM REALIZA
 APRESENTAÇÃO NA ESB

Uma comitiva da ADEPOM esteve na Escola 
Superior de Bombeiros Cel PM Paulo Mar-
ques Pereira, no município de Franco da 

Rocha, região metropolitana de São Paulo, onde 
realizou uma apresentação, em 13 de junho últi-
mo, para transmitir informações relevantes sobre 
a defesa dos interesses dos Policiais Militares do 
Estado de São Paulo.

O assessor da Presidência da ADEPOM, Cel PM 
Edson, apresentou aos formandos o leque de benefí-

cios e serviços da nossa associação, também trans-
mitindo orientações sobre temas do campo jurídico, 
em companhia do gerente administrativo, Vanderson 
Castillo, e da Dra. Patrícia, membro da nossa equipe 
de advogados.

Solidariedade, união, cooperação e objetivos co-
muns foram alguns dos conceitos sobre o associa- 
tivismo abordados no diálogo com os alunos, que 
receberam exemplares impressos da Revista 
ADEPOM, com artigos de interesse da categoria.

Você, associado da ADEPOM, possui uma ação judicial já com o 
precatório expedido e está precisando do dinheiro agora?

A UNICCO INVEST COMPRA O SEU PRECATÓRIO À VISTA.

Chega de esperar! Realize seus sonhos, pague suas dívidas, compre um carro novo...
Tudo rápido e sem burocracia. Entre em contato agora mesmo.
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UNYLEYA OFERECE 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

ASSOCIADOS EM JUNHO
Com mais de 200 mil alunos no Brasil, a 

Faculdade Unyleya, parceira da ADEPOM, 
está ofertando condições exclusivas para 

que nossos associados e seus dependentes façam 
uma Graduação ou uma Pós com descontos extre-
mamente vantajosos na Educação a Distância.

As ofertas estão ainda mais atraentes no mês das 
Festas Juninas! Para usufruir do benefício, insira o 
código promocional ARRAIA2022 ao fazer sua ma-
trícula pelo link unyleya.edu.br/arraia.

A Unyleya disponibiliza aos alunos uma platafor-
ma 100% digital 24 horas, com atenção individual 
dos professores em todos os cursos.

Se você é associado da ADEPOM, aproveite mais 
este benefício para investir em conhecimento.

http://unyleya.edu.br/arraia
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Quem já curtiu as estadias da ADEPOM na Praia Grande sabe que tem de correr para não perder os pa-
cotes promocionais, porque a procura é maior do que o número de unidades disponíveis. Afinal, uma 
das melhores opções para desfrutar de fins de semana e datas especiais longe das aglomerações e 

com toda segurança contra o contágio de vírus é se hospedar em seu próprio apartamento, reunindo a família 
ou um grupo de amigos para aproveitar a praia e a energia positiva do sol, com todo conforto.

Localizados na Praia Mirim (Praia Grande), no litoral paulista, os apartamentos da ADEPOM vêm rece-
bendo associados sob elogios tanto pela estrutura oferecida, como pelo serviço de recepção. Um sucesso 
que continuará se repetindo ao longo do ano. Não perca tempo para fazer sua reserva!

Os apartamentos têm sala, dois quartos, terraço, cozinha equipada, banheiro e vaga na garagem. 
Para desfrutar deste benefício, os associados pagam somente uma pequena taxa de uso, curtindo a 
região mais badalada da Praia Grande.

Com check-in sempre às 14:00 e check-out às 12:00, as reservas podem ser feitas na Secretaria da 
ADEPOM São Paulo (Rua Dr. Rodrigo de Barros, 121, Luz), pelo fone (11) 3322-0333 ou por WhatsApp: 
(11) 94020-1643. As chaves são retiradas e entregues no local.

ADEPOM PRAIA GRANDEADEPOM PRAIA GRANDE

Faça sua reservaFaça sua reserva
pagando apenas pelapagando apenas pela

taxa de usotaxa de uso
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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 doações de
 cadeiras de 

rodas e banho

Apartamentos na
Praia 

Grande
Restaurante 

self service com
 padrão de 
a la carte e 

preço popular

http://www.adepom.org.br
http://facebook.com/adepom

