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MAIS UM GOLPE DO
PRECATÓRIO APLICADO PELO 

WhatsApp: CUIDADO!
SSurgiu mais uma artimanha para lesar os urgiu mais uma artimanha para lesar os 

credores de precatórios, valendo-se dos credores de precatórios, valendo-se dos 
serviços de mensagens do WhatsApp. serviços de mensagens do WhatsApp. 

É um absurdo, mas, como todos sabem, nessa É um absurdo, mas, como todos sabem, nessa 
época do ano aumentam as ações criminosas época do ano aumentam as ações criminosas 
visando usurpar dinheiro das vítimas atacadas, visando usurpar dinheiro das vítimas atacadas, 
principalmente idosos, por diversos meios.principalmente idosos, por diversos meios.

Desta vez, os criminosos estão prometen-Desta vez, os criminosos estão prometen-
do, em suas mensagens falsas, isentar o credor do, em suas mensagens falsas, isentar o credor 
da contribuição do Imposto de Renda sobre o da contribuição do Imposto de Renda sobre o 
crédito "em vias de ser liberado" como paga-crédito "em vias de ser liberado" como paga-
mento do precatório. E ainda há quem acredite mento do precatório. E ainda há quem acredite 
nesses discursos fantasiosos! Para dar ares de nesses discursos fantasiosos! Para dar ares de 
seriedade à mensagem, os golpistas inventaram seriedade à mensagem, os golpistas inventaram 
a existência de um alvará denominado de "De-a existência de um alvará denominado de "De-
claração Anual de Isenção", o qual para ser ob-claração Anual de Isenção", o qual para ser ob-
tido,exige o pagamento de uma taxa pela vítima.tido,exige o pagamento de uma taxa pela vítima.

Obviamente, esse documento não existe. Obviamente, esse documento não existe. 
Trata-se apenas de uma peça fictícia para que a Trata-se apenas de uma peça fictícia para que a 
vítima dê dinheiro aos criminosos.vítima dê dinheiro aos criminosos.

Caros associados, lembrem-se sempre que Caros associados, lembrem-se sempre que 
golpistas continuam tentando lesar credores de golpistas continuam tentando lesar credores de 
precatórios por inúmeros canais, entrando em precatórios por inúmeros canais, entrando em 
contato com as vítimas também por e-mail, tele-contato com as vítimas também por e-mail, tele-
fones fixos, celulares e até cartas pelos Correios.fones fixos, celulares e até cartas pelos Correios.

CUIDADO! CUIDADO! Nunca façam depósito em Nunca façam depósito em 
dinheiro em conta de terceiros ou pagamentos dinheiro em conta de terceiros ou pagamentos 
via Pix e cartão sob a promessa de liberação via Pix e cartão sob a promessa de liberação 
de pagamento de precatórios. É golpe! Denun-de pagamento de precatórios. É golpe! Denun-
cie e procure a ADEPOM imediatamente se for cie e procure a ADEPOM imediatamente se for 
contatado por golpistas fingindo se passar por contatado por golpistas fingindo se passar por 
membros de nossa equipe e dos escritórios de membros de nossa equipe e dos escritórios de 
advocacia parceiros.advocacia parceiros.

http://www.adepom.org.br
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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

ADEPOM APOIA A
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM 
DE ANO DO 5º GB DA PMESP

A ADEPOM recebeu, na última sexta-feira, 2 de 
dezembro, a visita do Cb PM Nascimento, do 
 5º Grupamento de Bombeiros da PMESP. Ele 

foi recepcionado pela colaboradora Sandra (foto), que 
lhe entregou brindes para serem sorteados na Festa 
de Fim de Ano da unidade.

O 5º GB tem sede na Av. Mariana Ubaldina do 
Espírito Santo, 731, em Macedo, no município de Gua-
rulhos, região metropolitana de São Paulo.

A Família ADEPOM agradece pela visita, sentindo-
se lisonjeada por apoiar um evento de confraterniza-
ção abençoado pelo espírito do Natal, proporcionando 
o estreitamento dos laços de afeto e amizade entre 
todos os membros do 5º Grupamento de Bombeiros da 
PMESP. Contem sempre conosco!
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Neste 15 de dezembro, a Polícia Militar do Estado 
de São Paulo completa 191 anos de lutas sem 
tréguas para manutenção e preservação da 

ordem pública. Uma jornada que teve início em 1831, 
sob criação da Guarda Municipal Permanente pelo 
Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Atualmente, a 
PMESP está sob o comando geral do Cel PM Ronaldo 
Miguel Vieira (foto ao lado).

Para a Família Adepom, a celebração da existên-
cia da PMESP é diária, pois nosso compromisso com 
a defesa dos interesses e do bem-estar dos Policiais 
Militares é eterno e se concretiza no dia a dia, em 
todos os serviços que prestamos, em todos os benefí-
cios que oferecemos, em todas as parcerias que firma-
mos, tendo como ideal corresponder aos padrões de 
qualidade e satisfação que a Corporação merece, 
sejam nossos associados da ativa ou da reserva.

Agradecer é pouco e parabenizar é o mínimo que 
podemos fazer em alusão à data, pedindo a Deus e 
a São Miguel Arcanjo para que força e perseveran-
ça nunca lhes faltem para seguirem em frente 
com fé e coragem.

PMESP COMPLETA 191 ANOSPMESP COMPLETA 191 ANOS

Crédito: Comunicação Social PMESP
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ODONTOLOGIA GRATUITA NA 
ADEPOM: AGENDEM!

Todos os associados e os seus dependentes têm direito, como benefício, a tratamentos odontológi-
cos na ADEPOM. Os serviços prestados em nossos Consultórios Odontológicos, na sede em São 
Paulo e na Regional Santos, abrangem a área clínica geral, com restaurações em resina e amál-

gama; tratamento endodôntico de dentes unirradiculares; profilaxia e raspagem coronária e radicular; e 
exodontias, excetuando-se dentes inclusos ou impactados. O atendimento se complementa, na Ortodontia, 
com a colocação gratuita de aparelhos, sob custo mensal apenas de manutenção, com valor muito inferior 
aos praticados pelos consultórios paulistas na atualidade.

Para maiores informações, entre em contato pelos fones 11 3322-0333 (São Paulo) e 13 3273-1100 
(Santos). Se preferir, antes confira as normas para usufruto do benefício e agendamentos acessando os 
links: https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/regulamento-de-odontologia-2022.pdf e 
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/regulamento-de-ortodontia2022.pdf

https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/regulamento-de-odontologia-2022.pdf
https://www.adepom.org.br/wp-content/uploads/2022/04/regulamento-de-ortodontia2022.pdf
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