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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - NUGEP
Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sala de reuniões da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12º
andar, no prédio da sede do TJMG, situado à Av. Afonso Pena, nº 4.001. Estavam presentes os seus integrantes, a saber: o Primeiro Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Presidente da Comissão Gestora do NUGEP, Desembargador Afrânio Vilela, a Gestora do NUGEP, Desembargadora
Evangelina Castilho Duarte, bem como os MM. Juízes Auxiliares da Primeira Vice-Presidência, da Terceira Vice-Presidência e da Corregedoria-Geral de
Justiça, Dr. Armando Ghedini Neto, Dr. José Ricardo dos Santos Freitas Véras e Dr. Eduardo Gomes dos Reis, respectivamente. Também estava presente a
Gerente do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), Sra. Beatriz Aparecida Moreira Pereira, e o servidor Sr. Daniel Geraldo Oliveira Santos, que
foi convidado a secretariar a reunião. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais agradeceu a presença de todos. Inicialmente, foi
apresentada breve história do Núcleo, desde sua formação inicial até os dias atuais. Após, apresentada aos Juízes Auxiliares, a Desembargadora Evangelina
Castilho, como gestora do Núcleo, tomou a palavra para presidir a reunião da Comissão. A Gestora do NUGEP conduziu a reunião, orientando-se pela pauta
apresentada a todos os membros da Comissão Gestora, com questões e propostas de trabalho definidas previamente. Os debates respeitaram a ordem dos
tópicos elencados na referida pauta. A primeira questão apresentada foi a “realização de treinamento, pelo NEES/NUGEP, aos assessores lotados nos
gabinetes que compõem a 1ª e a 2ª Seções Cíveis, para fins de padronização de acórdãos de IRDR”. A deliberação foi propor à Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes – EJEF a realização do treinamento. Caso feita a parceira com a EJEF, será ministrado pela servidora do NEES/NUGEP,
Sra. Sofia Araújo de Oliveira. A proposta do treinamento seria feita pelo NEES/NUGEP e toda a estruturação seria realizada pela EJEF, a quem será enviado
ofício com a proposição. A Desembargadora Evangelina se reunirá com a Desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Perez, para fins de viabilização do
curso. A segunda questão proposta foi a “gestão de acervos sobrestados na 1ª Instância: atualmente o Nugep envia ofício à 1ª Vice-Presidência sobre acervo
de processos sobrestados também na 1ª Instância”. A deliberação foi que o ofício será enviado à diretamente à CGJ, quando ocorrer o trânsito em
julgado/cancelamento/revisão, para que seja encaminhado às Varas e às Unidades Jurisdicionais dos Juizados Especiais a lista dos processos que devem sair
da suspensão, como já ocorre nas situações de determinação de suspensão de processos. O envio será feito ao Dr. Eduardo Gomes, Juiz Auxiliar da CGJ. A
terceira questão foi a “inserção, na página da 1ª Vice-Presidência, do quadro de perguntas frequentes sobre os recursos repetitivos – nos moldes da página do
STJ”. Foi elaborado um texto com perguntas e respostas semelhante à página do STJ, com as perguntas mais frequentes vindas dos gabinetes, bem como um
quadro com as diversas situações pelas quais perpassam os temas repetitivos. O objetivo é auxiliar a assessoria no trâmite dos temas repetitivos. A
deliberação foi de aprovação da inserção das “Perguntas Frequentes” com o quadro. Serão incluídas no site do TJMG, no mesmo “menu” referente ao
“IRDR/IAC”, logo abaixo do link “Informativos”, bem como a possibilidade de alteração do “menu” de acesso aos Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência para REPETITIVOS (IRDR/IAC). Foi também sugerida, pelo Juiz Dr. Armando Ghedini Neto, a
criação de uma página de acesso para que desembargadores e assessores (via intranet) possam sugerir possíveis temas de estudo para instauração de IRDR e
IAC. Essa sugestão foi acatada pelos membros presentes. Por fim, também ficou definido que o Nugep irá verificar, junto à Ascom (que administra o site do
TJMG), se o menu “Recursos Repetitivos” (no canto superior direito da página) pode ser um menu geral que levaria a subpáginas: perguntas, IRDR
admitidos, IRDR distribuídos. A quarta questão apresentada foi a “solicitação de pesquisas ao Nugep – Pesquisas relacionadas às atividades do Nugep” –
Exemplos: listas de temas admitidos, julgados, em quais matérias (público ou privado). A deliberação foi de não fornecer informações, mas apenas orientar
onde serão localizadas as informações. A quinta questão foi um informe “aos membros da comissão sobre a participação da Desembargadora Evangelina
Castilho Duarte no Evento do TJDFT “Seminário Direito Processual Civil – Precedentes e Súmulas”, no dia 13 de setembro de 2018, para proferir palestra
sobre “os precedentes e as súmulas: importância, procedimento e o seu papel nos tribunais de segunda instância nas matérias civil e criminal”. A sexta
questão foi noticiar sobre a “Audiência Pública do STJ relativa aos Temas 970 e 971, no dia 27/08/2018 às 11 horas”. Foi dito que a Desembargadora
Evangelina Castilho será representada pelo Des. Alexandre Quintino Santiago, membro da Comissão Gestora do Nugep, integrante da 2ª Seção Cível.
Audiência tem como objetivo ouvir autoridades e partes interessadas para fomentar o julgamento dos temas daquele Tribunal. Ao final, ficou definido que a
presente Ata deverá ser assinada pelos membros presentes via SEI. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata lavrei e que, depois de lida e
aprovada, foi assinada pelo Primeiro Vice-Presidente e pelos demais presentes.
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