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TJSP LANÇA 12º ANUÁRIO
COM BALANÇO DO PROJETO

"PRECATÓRIOS:
PRIORIDADE MÁXIMA" 

Foi lançada, na segunda semana de novembro, Foi lançada, na segunda semana de novembro, 
a 12ª edição do a 12ª edição do Anuário da Justiça São Paulo 2022 Anuário da Justiça São Paulo 2022 
((Revista Consultor JurídicoRevista Consultor Jurídico), apresentando um pano- ), apresentando um pano- 
rama do Poder Judiciário paulista e, dentre outros rama do Poder Judiciário paulista e, dentre outros 
destaques, as mudanças realizadas na gestão dos destaques, as mudanças realizadas na gestão dos 
precatórios com o intuito de acelerar os pagamentos precatórios com o intuito de acelerar os pagamentos 
aos credores do nosso Estado.aos credores do nosso Estado.

A publicação reafirma que o TJSP tem como meta A publicação reafirma que o TJSP tem como meta 
zerar a fila de valores recebidos pelo tribunal até o fim zerar a fila de valores recebidos pelo tribunal até o fim 
de 2023, conforme projeto lançado em fevereiro deste de 2023, conforme projeto lançado em fevereiro deste 
ano, sob o mote “Precatórios: Prioridade Máxima”.ano, sob o mote “Precatórios: Prioridade Máxima”.

O êxito desse objetivo está atrelado à dinamização O êxito desse objetivo está atrelado à dinamização 
de procedimentos internos por meio de capacitação de procedimentos internos por meio de capacitação 
e treinamento dos servidores no uso das tecnologias e treinamento dos servidores no uso das tecnologias 
avançadas disponíveis nas gestões dos processos e avançadas disponíveis nas gestões dos processos e 
pagamentos.pagamentos.

De acordo com a publicação, a Unidade de Proces-De acordo com a publicação, a Unidade de Proces-
samento das Execuções Contra a Fazenda Pública samento das Execuções Contra a Fazenda Pública 
(Upefaz) já atua com a capacidade de realizar em oito (Upefaz) já atua com a capacidade de realizar em oito 
meses tarefas que, anteriormente, levavam três anos meses tarefas que, anteriormente, levavam três anos 
para serem concluídas.para serem concluídas.

A versão digital do Anuário da Justiça de São Paulo A versão digital do Anuário da Justiça de São Paulo 
é gratuita e pode ser acessada por este link: é gratuita e pode ser acessada por este link: https://https://
anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f-anuario.conjur.com.br/pt-BR/profiles/78592e4622f-
1-anuario-da-justica/editions/anuario-da-justica-sao-1-anuario-da-justica/editions/anuario-da-justica-sao-
-paulo-2022/pages-paulo-2022/pages

Aproveitamos o tema para mais uma vez Aproveitamos o tema para mais uma vez 
lembrarmos que os golpistas continuam tentando lembrarmos que os golpistas continuam tentando 
lesar credores de precatórios por diversos canais, lesar credores de precatórios por diversos canais, 
entrando em contato com as vítimas através de entrando em contato com as vítimas através de 
mensagens falsas por e-mail, WhatsApp e telefone.mensagens falsas por e-mail, WhatsApp e telefone.

CUIDADO!CUIDADO! Nunca faça depósito em dinheiro em  Nunca faça depósito em dinheiro em 
contas de terceiros ou pagamentos via Pix e car-contas de terceiros ou pagamentos via Pix e car-
tão sob a promessa de liberação de pagamento de tão sob a promessa de liberação de pagamento de 
precatórios. É golpe.precatórios. É golpe.  Denuncie e procure imedia-Denuncie e procure imedia-
mente a ADEPOM se for contatado por golpistas mente a ADEPOM se for contatado por golpistas 
fingindo se passar por membros de nossa equipe e fingindo se passar por membros de nossa equipe e 
dos escritórios de advocacia parceiros.dos escritórios de advocacia parceiros.

Fonte: Comunicação Social TJSPFonte: Comunicação Social TJSP
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Prezados Associados:

Gostaríamos de informá-los que a ADEPOM e seu Corpo Jurídico não 
solicitam pagamentos antecipados para quaisquer despesas judiciais, 
através de depósito em conta bancária, para liberação do seu precatório.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo fone (11) 3322-0333, ramais 
141 e 173, de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e às sextas-feiras, das 
8h às 17h, com Sérgio, ou busque orientação do seu advogado.

Agradecemos pela atenção.

COMUNICADO

CORPO DE BOMBEIROS DE 
SÃO PAULO RECEBE 24 NOVAS 

VIATURAS PODEROSAS

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 
recebeu, na última semana, mais 24 viaturas para 
incrementar sua frota de veículos usados para 

apoio a incêndios e salvamentos de maior complexidade. 
Foram investidos R$ 8,7 milhões na aquisição total das 
viaturas, cada uma delas ao custo de R$ 365 mil (Ford 
Ranger Storm 3.2 Turbo – 220 cv). Os testes de desempe- 
nho on road e off road foram feitos no campo de provas 
da montadora, em Tatuí. As viaturas foram distribuídas em 
todo o território paulista, sendo uma para cada Grupamen-
to de Bombeiros (são 20 no Estado), dois para o Comando 
de Bombeiros Metropolitano (CBM) e dois para o Grupa-
mento de Ações em Emergências e Desastres (GAED).

Fonte: Comunicação Social do Governo SP
Foto: Comunicação Social da PMESP
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PROMOÇÃO DO CHEF NO
RESTAURANTE ADEPOM:

AGORA ASSOCIADOS COMEM 
À VONTADE E PAGAM

SOMENTE R$ 23,00

Aproveitando o clima de Black Friday, o 
Restaurante ADEPOM está realizando a 
“Promoção do Chef!”, que presenteia 

os associados com um desconto imperdível. 
Pagando apenas R$ 23,00, agora os associa-
dos da ADEPOM almoçam no nosso restaurante 
servindo-se à vontade no buffet (não incluso bebi-
das e sobremesas).

E tem mais: 10% de desconto no preço regular 
(R$ 48,90 por quilo, sem incluir bebidas e sobre-
mesas) para os nossos vizinhos no bairro da Luz 
que trabalham no Senac, na Caixa Beneficente da 
Polícia Militar (CBPM) e para todos os Policiais 
Militares da ativa que ainda não são associados 
da ADEPOM.

Já era bom demais, porque o preço foi calcula-
do para ofertar a melhor relação custo versus be-
nefício da região, mas agora a dica ficou pra lá de 
CAMPEÃ. Vem almoçar com a gente! De segunda 
a quinta-feira, das 11:30 às 15:00; e às sextas-fei-
ras, das 11:30 às 14:30.

Peça também o seu Cartão de Fidelidade no 
caixa do Restaurante ADEPOM para ganhar um 
almoço gratuito (500g sem bebidas e sobreme-
sas) a cada nove refeições pagas.

O Restaurante ADEPOM fica no andar térreo 
da nossa sede, na Rua Dr. Rodrigo de Barros, 
121, no bairro da Luz, na capital paulista.

É por isso que podemos afirmar com certeza: mais 
que uma associação, a ADEPOM é uma família!
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MENSAGEM DO PRESIDENTE:
CUIDEM DE SEUS INTERESSES 

SEM PERDA DE TEMPO
Prezados associados: temos informações importantíssimas para lhes transmitir em defesa de 

seus interesses. Leia o comunicado a seguir e acesse, com urgência, as orientações forne-
cidas pelo nosso Departamento Jurídico em PDF pelo link abaixo:

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/11/adepom_comunicado_21_novembro_2022-2.pdf

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/11/adepom_comunicado_21_novembro_2022-2.pdf


VEM AÍ A 51ª CORRIDA
SARGENTO GONZAGUINHA
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Homenageando há 55 anos o Sgt Luiz 
Gonzaga Rodrigues, nome importan-
te do atletismo nacional da década 

de 40, campeão brasileiro e recordista em 
diversas provas de meia-distância, além de 
ter sido vice-campeão por duas vezes da 
Corrida Internacional de São Silvestre, será 
realizada, em 11 de dezembro próximo, mais 

uma Corrida Sargento Gonzaguinha, em São Paulo. O evento integra as comemorações dos 191 anos 
da PMESP, sob organização da Escola de Educação Física da PM, onde tem início o percurso da corrida 
(Av. Cruzeiro do Sul, 548, no Canindé, na capital paulista).

Em sua 55ª edição, a Corrida do Sargento Gonzaguinha é uma das mais tradicionais atividades esportivas 
de rua do Brasil e, anualmente, sempre em dezembro, congrega milhares de corredores civis e militares. 
Para obter mais informações e participar, acesse o link www.corridasargentogonzaguinha.com.br.

1º BPChq COMPLETA 131 
ANOS DE EXISTÊNCIA

Criado em 1º de dezembro de 1891 
com o nome de 1º Corpo Militar 
de Polícia, após a divisão do 

Corpo Policial Permanente do final do 
Império, o 1º Batalhão de Polícia de Choque 
“Tobias de Aguiar” comemorou 131 anos 
nesta sexta-feira, 1º de dezembro, com 
solenidade realizada na sede da unidade, no 
bairro da Luz.

Subordinada ao Comando de Policiamen-
to de Choque, a unidade congrega quatro 
companhias, criadas em 15 de outubro de 
1970 sob o nome de Rondas Ostensivas 
Tobias de Aguiar (ROTA). O seu efetivo atua em todo Estado de São Paulo e, se necessário, apoia 
ações em qualquer lugar do Brasil. Participaram da celebração diversas autoridades políticas e militares. 
A ADEPOM esteve presente sob convite do Comandante do 1º BPChq, o Ten Cel PM Fábio do Amaral, 
registrando em vídeo e fotos os principais momentos da celebração. Confira as imagens neste link.

A Família ADEPOM felicita o 1º BPChq pelas comemorações, desejando êxitos contínuos no cumprimen-
to de sua missão. Contem sempre conosco, porque com muito orgulho esta associação trabalha diuturna-
mente na defesa de seus interesses e de todos os demais Policiais Militares do Estado de São Paulo.

mailto:www.corridasargentogonzaguinha.com.br?subject=
https://www.facebook.com/100063848041406/posts/pfbid02oH7cSvEHJ8rWXqtPJcy9LgkD5Sjj2AMdMcfBKzfdJsLGR5w7i6v5g5ZVPM9krrDtl/?d=n
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DESCONTO PARA ASSOCIADOS NO
CENTRO BRITÂNICO GUARULHOS
Em parceria firmada em benefício dos associados, o Centro Britânico Idiomas Guarulhos, localizado 

na Av. Salgado Filho, 1.443, na região central do município, está ofertando um excelente desconto 
no pagamento de matrículas e mensalidades. Inglês, espanhol, italiano, francês, italiano, alemão, 

mandarim, japonês e português para estrangeiros são os cursos disponíveis na unidade e online com 40% 
de desconto para os associados da ADEPOM e seus familiares dependentes. Arrasou, não é? Peça mais 
informações pelo WhatsApp (11) 95988-3385 ou pelo fone (11) 2408-9762. O horário de funcionamento da 
unidade é de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 21;00; e aos sábados, das 8:00 às 17:00. Se preferir infor-
mações por escrito, escreva para guarulhos.info@centrobritanico.com.br.

mailto:guarulhos.info%40centrobritanico.com.br?subject=
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