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ADEPOM DIVULGAADEPOM DIVULGA
LISTA DE AÇÕES LISTA DE AÇÕES 
GANHAS E PAGAS GANHAS E PAGAS 
EM SETEMBROEM SETEMBRO

O Departamento Jurídico da ADEPOM divul-
ga mais uma relação das ações ganhas e 
pagas. Se você é associado, confira a lis-

ta do mês de setembro clicando neste link.

O compromisso número um da ADEPOM é 
com seus associados, trabalhando incessante-
mente pelo seu bem-estar e na defesa de seus 
interesses. Temos padrão de excelência na quali-
dade dos serviços e uma equipe que sempre atua 
com total integridade. A mesma postura se aplica 
nas relações mantidas com nossos parceiros.

Na área jurídica, além do departamento pró-
prio, também firmarmos parcerias com escritórios 
de advocacia em todo o estado de São Paulo.

O objetivo dessas parcerias é facilitar o acesso 
dos nossos associados a serviços da área jurídica 
com agilidade e maior proximidade, mantendo a 
qualidade do atendimento oferecido por meio do 

nosso Depto. Jurídico. Confira a lista dos nos-
sos parceiros advogados clicando neste link.

Se você não faz parte da Família ADEPOM, 
saiba que estamos aqui trabalhando com 
determinação e proatividade em defesa dos 
interesses dos Policiais Militares do Estado de 
São Paulo. Além da atuação contínua da nossa 
área jurídica, temos inúmeros outros benefícios 
para nossos associados em áreas de presta-
ção de serviços, bem como vantagens propor-
cionadas por empresas parceiras.

Utilize os e-mails secretaria@adepom.com.br 
e adepom@adepom.com.br para mais infor-
mações ou ligue para a Secretaria, em São 
Paulo,  pelo (11) 3322-0333; e em Santos, pelo 
(13) 3273-1100. Se preferir, entre em contato 
por meio dos nossos números de WhatsApp: 
(11) 94020-1643 e (13) 99720- 4468.

PrecatóriosPrecatórios

http://www.adepom.org.br
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/09/acoes_pagas_setembro_2022.pdf
https://www.adepom.org.br/classificados/


A ADEPOM vai realizar no dia 8 de outubro, sábado, o 51º Café dos Veteranos e Pensionistas, a partir 
das 8:30, em sua sede em São Paulo, na R. Dr. Rodrigo de Barros, 121, no bairro da Luz. O evento 
é organizado para promover momentos de confraternização, reunindo nossos associados e os ami-

gos por eles convidados. Não há venda de convites. A participação é gratuita, mas é preciso confirmar 
presença até o dia 6 de outubro, pelo fone (11) 3322-0333.

Este ano, o delicioso café da manhã também será animado por sorteios de brindes, mas, para concorrer 
aos prêmios, os participantes devem entregar na recepção uma lata ou um pacote de leite pó, contribuindo 
com a campanha da ADEPOM em auxílio a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, a Família ADEPOM estará a postos para transmitir informações sobre leis e projetos 
de interesse dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, com plantão dos nossos consultores jurídicos. 
Basta participar para saber como conquistar esses benefícios.

Música e muita descontração, além das guloseimas saborosas, prometem transformar o sábado num dia 
muito alegre e especialíssimo para todos os presentes, em ambiente aconchegante e espaçoso: o Restau-
rante ADEPOM, sucesso no bairro da Luz.

Não perca esta oportunidade de estar ao lado de pessoas queridas, compartilhando atenção e carinho. 
Vem ser feliz com a gente e traga um amigo, porque com a ADEPOM você tem seu bem-estar garantido e 
ganha sempre!

Confira abaixo alguns momentos registrados no último Café dos Veteranos e Pensionistas da ADEPOM, 
realizado no terceiro sábado de março passado, e o convite do evento deste ano na página seguinte.
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CONFIRME SUA PRESENÇA 
NO 51ª CAFÉ DOS VETERANOS 

E PENSIONISTAS
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OAB REPUDIA ATRASO 
NOS PAGAMENTOS DOS
PRECATÓRIOS EM
SÃO PAULO

Em reportagem publicada no jornal Folha de 
S.Paulo, em 16 de setembro último, os trâ-
mites burocráticos do Tribunal de Justiça de 

São Paulo são criticados, registrando-se que cer-
ca de R$ 4 bilhões destinados aos pagamentos de 
precatórios estariam parados, segundo denúncia de 
advogados que representam os credores. Uma das 
razões para o atraso nos pagamentos seria os per-
calços enfrentados pelo TJSP e demais envolvidos 
durante a pandemia de Covid-19.

A demora nos pagamentos também está sendo 
destacada como motivo de preocupação em uma 
nota pública, assinada por Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) – Seção de São Paulo; Associa-
ção dos Advogados de São Paulo (AASP); Centro 
de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA); 
Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); e Mo-
vimento de Defesa da Advocacia (MDA).

“Urge a adoção de procedimentos e mecanismos 
que possibilitem maior previsibilidade e significativa 
redução dos prazos para recebimento de valores 
fixados como definitivamente devidos após anos ou 
décadas de tramitação dos respectivos processos 
principais”, afirma a nota, frisando que não é inco-
mum a demora por mais de dois anos entre a dispo-

nibilização dos recursos pelas entidades devedoras 
e o efetivo crédito em favor dos beneficiários

A íntegra da nota pode ser lida neste link.

O Departamento Jurídico da ADEPOM está aten-
to e diariamente atuante para que os pagamentos 
das causas ganhas sejam efetuados com a maior 
brevidade possível, cumprindo-se os trâmites legais. 
E também segue alerta contra o aumento das tenta-
tivas de golpes a credores de precatórios durante o 
período de espera pelo pagamento.

Por isso, mais uma vez lembramos aos associa-
dos da ADEPOM que não cedam às promessas fan-
tasiosas de adiantamento do pagamento dos seus 
precatórios mediante depósitos em dinheiro deno-
minadas “taxas de serviço” pelos golpistas, os quais 
se valem das tecnologias de comunicação para 
usurpar dados de credores, entrando em contato 
com eles, em seguida, por celular, mensagens de 
WhatsApp e e-mail, muitas vezes inclusive se fazen-
do passar por nossos funcionários e advogados dos 
escritórios parceiros. Antes de tomar qualquer deci-
são em relação a mensagens sobre precatórios, en-
tre em contato conosco pelos fones (11) 3333-0333, 
em São Paulo, e (13) 3273-1100, em Santos.

Em nota pública, assinada 
por mais quatro entidades,
a OAB pede a redução dos 
prazos para recebimento 
dos valores fixados

https://jornaldaadvocacia.oabsp.org.br/noticias/oab-sp-e-entidades-representativas-da-advocacia-divulgam-nota-sobre-pagamento-de-precatorios-no-estado-de-sao-paulo/
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No próximo dia 3 de outubro, a Escola Supe- 
rior de Sargentos completa 86 anos de exis-
tência, atualmente sob comando do Cel PM 

Daffara. Responsável pela formação e aperfeiçoa-
mento dos Sargentos da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, a ESSgt tem sua origem num dos 
mais tradicionais batalhões da Força Pública, o 
2º Batalhão de Caçadores, que em 1º de setem-
bro de 1936, por meio da Lei n° 2.511, deu origem 
ao Batalhão de Guardas, o qual originou a atual 
Escola Superior de Sargentos, situada no bairro 
do Belém, na capital paulista.

A ESSgt conquistou a certificação ISO 9001 
em Sistema de Gestão da Qualidade, em 2007; e 
ISO 14001 em Sistema de Gestão Ambiental, em 
2004. Por três anos consecutivos (2007, 2008 e 
2009) foi laureada com Prêmio Paulista da Quali-
dade na Gestão em grau bronze; e com o Prêmio 
de Gestão, da Revista Banas Qualidade, nos anos 
de 2006 e 2007. O trabalho que realiza pela pre-

servação do meio ambiente também distinguiu a 
ESSgt com o Selo Verde da ONG Ecolmeia e lhe 
outorgou o reconhecimento da Secretaria Esta- 
dual da Saúde pelo Ambiente Livre de Tabaco.

A função do Sargento é supervisionar e apoiar 
os PMs nas diversas modalidades de policiamen-
to, garantindo o efetivo cumprimento dos procedi-
mentos operacionais padrão. O empenho na for-
mação militar visa a excelência na prestação de 
serviços à sociedade, levando em consideração 
os princípios norteadores da gestão institucional: 
qualidade, doutrina de polícia comunitária e direi-
tos humanos.

A Família ADEPOM parabeniza a ESSgt pela 
data, desejando êxitos redobrados no novo ciclo que 
se inicia aos profissionais que respondem por todas 
as importantes realizações do seu dia a dia, em cum-
primento à sua honrosa missão.

Fonte e imagem: Comunicação Social PMESP

ESSgt COMPLETA
86 ANOS DE EXISTÊNCIA
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COMANDANTE-GERAL DA 
PMESP FAZ PALESTRA NA

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CNCG
O comandante-geral da PMESP, Cel PM Ronaldo 

Miguel Vieira, apresentou uma palestra, neste 
22 de setembro, segundo dia da 2ª Reunião 

Ordinária dos integrantes do CNCG – Conselho Nacio- 
nal de Comandantes Gerais das Polícias Militares e 
Corpo de Bombeiros Militares, no Centro de Exposi-
ções e Convenções Expo Center Norte, em São Paulo.

O tema abordado foi a importância do uso de tecno-
logias para a redução dos índices criminais e a amplia-
ção da eficiência, enfatizando as melhorias promovidas 
para valorização do Policial Militar e a modernização 
dos equipamentos como novas viaturas, coletes balísti-
cos, armas de fogo de última geração e grande aquisi-
ção de armas não letais de incapacitação neuromuscu-
lar. Ele também esclareceu questões sobre o uso das 
novas tecnologias, dentre elas, o Olho de Águia, os Sis-
temas Inteligentes, os drones e as câmeras corporais. 

Fonte e imagem: Comunicação Social PMESP
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