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A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálcu-
los (Depre) do Tribunal de Justiça de São Paulo 
disponibilizou mais de R$ 12,2 bilhões de reais 

para pagamentos de precatórios em 2022. A quantia é 
52% maior quando comparada a 2021 (R$ 8 bilhões).

Do total liberado no ano, R$ 6,2 bilhões foram para 
credores da Fazenda do Estado, R$ 3,5 bilhões para 
pagamentos da Prefeitura de São Paulo e R$ 2,4 
bilhões para as demais entidades devedoras.

O TJSP é responsável por organizar as filas de 
precatórios devidos pelas entidades do estado sob 
sua jurisdição – ao todo são 949. Cada entidade 
deposita os valores em uma conta e a Depre geren-
cia as filas, liberando os pagamentos. Na maioria dos 
casos, a quantia é repassada para uma conta do juízo 
de execução (que é a vara de origem) ou, na capi-
tal, para a Unidade de Processamento de Execução 
Contra a Fazenda (Upefaz), que expedem os manda-
dos de levantamento para pagamento ao credor, do-
cumento que viabiliza o saque.

As equipes do TJSP vêm trabalhando para que os 
pagamentos sejam feitos diretamente pela Depre, sem 
a necessidade de repasse dos valores para as varas de 
origem ou para a Upefaz. Isso já acontece nos 
casos de acordos firmados por credores com a Fazen-
da do Estado e a Prefeitura e todos os pagamentos de 
alguns municípios.

“Trabalhamos ao longo de 2022 em uma série de 
medidas para viabilizar o repasse direto pela Depre 
e vamos continuar nossos esforços para ampliar 

PAGAMENTOS DE
PRECATÓRIOS ACELERADOS 

esses pagamentos. O objetivo é fazer com que o 
dinheiro chegue mais rápido nas mãos dos credo-
res. Os números mostram que estamos avançan-
do e esses resultados se devem ao empenho da 
Presidência, que conferiu prioridade máxima à área, 
e ao trabalho e dedicação dos nossos servidores 
e magistrados”, afirma o desembargador Afonso 
de Barros Faro Júnior, coordenador da Depre, em 
boletim da área de Imprensa do TJSP. 

Na capital, a Upefaz é responsável por expedir 
os mandados de levantamento de precatórios da 
Fazenda Estadual e Prefeitura de São Paulo, com 
exceção dos acordos, pagos pela Depre.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação do TJSP 
(https://www.tjsp.jus.br/Imprensa/MateriasEspeciais/No-
ticia?codigoNoticia=88560&pagina=1)

TJSP liberou mais de R$ 12 bilhões em 2022
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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 PRESTIGIA PASSAGEM 
DE COMANDO DA PMESP 

Na manhã do último 3 de fevereiro foi realizada 
a passagem do Comando Geral da PMESP,  
na Academia de Polícia Militar do Barro 

Branco. O Cel PM Ronaldo Miguel Vieira fez a trans-
missão do posto ao Cel PM Cássio Araújo de Freitas, 
em cerimônia que contou com a presença do gover-
nador Tarcísio de Freitas e do secretário de Seguran-
ça Pública, Guilherme Derrite, dentre outas impor-
tantes autoridades.

O novo Comandante-Geral foi nomeado, em 
1º de janeiro deste ano, em publicação do Diário 
Oficial  do Estado de São Paulo.  Ele ingressou 
na PMESP em 1990 e foi promovido a coronel em 
2020. Atuou em tropas especiais e operacionais e já 
recebeu 27 medalhas e condecorações pelo exce-
lente desempenho em cada função que assumiu na 
segurança pública paulista. O Subcomando-Geral 
da instituição ficou a cargo do coronel José Alexan-
der de Albuquerque Freixo, que liderava até então o 
Comando de Aviação (CAvPM).

A ADEPOM participou do evento, sendo represen-
tada pelo Cel PM Edson, assessor do nosso presi-
dente e fundador, Cel PM Nogueira.





A partir da publicação da legislação, os estabele-
cimentos passam a ser obrigados a prestar socorro 
e auxílio a todas as mulheres em situação de risco. 
Para corresponder à exigiência da nova legislação, 
os responsáveis pelos espaços precisam realizar 
ações de proteção às clientes, como oferta de um 
acompanhante até o carro ou outro meio de trans-
porte e comunicação à polícia.

Também devem ser afixados cartazes que infor-
mem que nesses lugares é possível conseguir ajuda 
e sair deles com proteção. As mensagens devem ser 
colocadas em banheiros femininos, bem como em 
outros ambientes. Além disso, estão sendo incenti-
vadas outras ações que possam contribuir com a dis-
seminação da sensação de segurança dos ambien-
tes para que o  público feminino se sinta protegido.

Alguns estabelecimentos já adotavam medidas de 
proteção e auxílio a mulheres em situações de risco. 
Mas a nova norma visa ampliar as ações e a cons-
cientização em relação ao tema.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação da Alesp
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Foi sancionada pelo governador Tarcísio de 
Freitas, no último sábado, 4 de fevereiro, a 
Lei 17.621/2023, a qual obriga bares, restau-

rantes, casas noturnas e de eventos do estado de 
São Paulo a oferecerem auxílio a todas as mulheres 
que estiverem em suas dependências e se sentirem 
em situação de risco.

A sanção da nova legislação se deu após a 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
aprovar a matéria, em dezembro do ano pas- 
sado. A medida vinha sendo discutida no Parlamento 
Paulista desde 2019. A proposta é dos deputados 
Cel Nishikawa (PSL), Marcio Nakashima (PDT) e 
Dra. Damaris Moura (PSDB).

"Essa medida irá auxiliar as mulheres em situa- 
ção de risco, que nem sempre têm condições de 
reagir. Infelizmente isso ainda ocorre muito", esclare-
ce o Cel Nishikawa, em boletim à imprensa da Alesp, 
afirmando ainda que essa discussão merece ser 
ampliada, já que as mulheres precisam ser protegi-
das e respeitadas em todos os espaços, inclusive no 
transporte público.

LEI OBRIGA BALADAS,
BARES E RESTAURANTES 
A AJUDAREM MULHERES 
EM SITUAÇÃO DE RISCO

Não éNão é
nãonão

https://www.al.sp.gov.br/norma/206842
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FORMANDOS DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SÃO RECEBIDOS NO PALÁCIO 
DOS BANDEIRANTES

O secretário da Segurança Pública, Guilherme 
Derrite, foi paraninfo da turma de formatura 
de 121 oficiais no Curso de Aperfeiçoamen-

to de Oficiais (CAO), no último 2 de fevereiro, no 
Palácio dos Bandeirantes. Dos 121 alunos-oficiais 
formandos, 107 são homens e 14 mulheres.

“Aos formandos, quero dizer da importância dos 
senhores, capitães que têm o contato maior com a 
nossa tropa, o quanto vocês fazem a diferença na 
nossa Instituição”, parabenizou Derrite, conforme re-
latado em boletim à imprensa da SSP.

O evento contou com a participação do governa-
dor Tarcísio Gomes de Freitas, do secretário-chefe 
da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do 
Estado, Cel Henguel Ricardo Pereira; do Coman- 
dante-Geral da PMESP, Cel Cássio Araújo de Freitas; 
do subcomandante da PMESP, Cel José Alexander 
de Albuquerque Freixo; do diretor de Educação e 
Cultura, Cel Marco A. de Oliveira Faria; e do Coman-
dante do CAES, Cel Jacintho Del Vecchio Júnior.

“A formação é a coisa mais importante. Fico muito 
feliz de estar em mais uma formatura. São vocês que 
seguram a barra pesada e nós temos muito orgulho, 
o Governo do Estado de São Paulo tem muito orgu-
lho da sua Polícia Militar e de seus policiais”, decla-
rou o governador.

Durante a cerimônia, a 1ª colocada da turma, a 
Cap Cristina Lustosa Pinto, recebeu a medalha 
Pedro Dias de Campos em reconhecimento ao seu 
mérito intelectual.

O CAO tem a finalidade de capacitar o oficial 
intermediário à prática profissional avançada e trans-
formadora de procedimentos e processos aplica-
dos, por meio da incorporação do método científico, 
habilitando-o para atuar em atividades de polícia 
ostensiva e ordem pública, de bombeiro e defesa 
civil, visando atender às demandas sociais e institu-
cionais da atualidade.

Fonte: Assessoria Comunicação da SSP
Foto: Amanda Ramos (Comunicação SSP)
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TEM DESCONTO DE
CARNAVAL PARA

ASSOCIADOS DA ADEPOM 
NA UNYLEYA

Com mais de 200 mil alunos no 
Brasil, a Faculdade Unyleya, 
parceira da ADEPOM, está 

ofertando condições sensacionais 
para que nossos associados e seus 
dependentes façam uma Graduação 
ou uma Pós-Graduação com des-
contos extremamente vantajosos na 
Educação a Distância.

As ofertas estão ainda mais atra-
entes neste mês de fevereiro, quan-
do a Unyleya apresenta seu “Blo-
co da Educação”, estimulando os 
foliões do Carnaval a darem um 
paradinha nas brincadeiras para 
refletirem sobre o seu futuro e pla-
nejarem os próximos passos dos 
investimentos na própria formação, 
visando a uma posição de sucesso 
no mercado de trabalho.

A Unyleya disponibiliza aos alu-
nos uma plataforma 100% digital 24 
horas, com atenção individual dos 
professores em todos os cursos.

Confira as novidades
no anúncio ao lado e 
 faça a sua inscrição
inserindo, pelo link
abaixo, o código

BLOCO-EDUCACAO:
https://unyleya.edu.br/ 

blocoeducacao.

https://unyleya.edu.br/blocoeducacao
https://unyleya.edu.br/blocoeducacao







