
                                          

Boletim Nugepnac no 10 Ano 2021                                         Goiânia, 30 de julho de 2021.

Prezados(as) Senhores(as)

O NUGEPNAC tem a satisfação de convidá-lo para o Webinário Precedentes Judiciais:

Para se inscrever, clique aqui.

Informação:                                                              
Tendo em vista as férias forenses do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal

Federal, entre 2 e 31 julho, não houve admissão ou julgamento de demandas repetitivas e

recursos com repercussão geral.
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Notícias                                                                    

• Webinário  sobre  Precedentes  Judiciais  será  promovido  pela  Ejug  em
parceria com o Nugepnac

Webinário promovido pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Ejug), em parceria com o Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes e Núcleo de Ações Coletivas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Nugepnac), irá 
abordar o tema Precedentes Judiciais. A capacitação virtual, direcionada à magistratura e ao funcionalismo do Poder 
Judiciário estadual, acontecerá no dia 13 de agosto, às 10 horas, e terá na programação exposição de conteúdo sobre 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), ministrada pelo desembargador do TJGO, Marcus da Costa 
Ferreira.
A programação ainda inclui a apresentação dos precedentes qualificados, administrada pelo professor João Felipe Fleury, a 
importância dos precedentes do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, debatida pelo desembargador do TJGO, Wilson 
Safatle Faiad, além da exposição sobre os meios utilizados para facilitação do uso de precedentes, que será feita pelo juiz 
auxiliar da Presidência, Aldo Sabino, como também os benefícios do uso dos precedentes obrigatórios, tema que será 
ministrado pelo juiz substituto em segundo grau, Reinaldo Alves Ferreira.
Confira aqui a programação do webinário e faça sua inscrição. (Texto: Carolina Dayrell - Centro de Comunicação Social do 
TJGO)

Para visualizar os boletins anteriores clique aqui.

       Para receber este boletim via WhatsApp, basta enviar a solicitação para 62 3216-2487.

Sugestões e críticas: nugepnac@tjgo.jus.br                   Siga-nos: @nugepnac_tjgo

REALIZAÇÃO:

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Comissão Gestora de Precedentes sob a Presidência do Desembargador Wilson Safatle Faiad

NUGEPNAC – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Núcleo de Ações Coletivas.
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