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Projeto da JFRN estuda blockchain e inteligência artificial

de Setembro
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Gestores do TRF5 iniciam capacitação 
em Desenvolvimento Gerencial

Jornada de Direito Processual Civil

Criada originalmente para validar 
as transações com a moeda virtual 
(criptomoeda) Bitcoin, a tecnolo-
gia de “blockchain” vai ganhando 
seu lugar como uma importan-
te ferramenta de segurança. Na 
Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte, a inovação, que pode 
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ervidores ocu-
pantes de car-

gos a partir de CJ1 
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
– TRF5 iniciaram, 
ontem (10), na Sala 
Capibaribe, o curso 
Desenvolvimento 
Gerencial, que tem 
o tema “Lidando 
com situações difíceis: Gerencian-
do os ingeríveis e conduzindo 
mudanças”. O primeiro encontro 
da Turma 1, que tem atividades às 
segundas e quartas-feiras desta 
semana e da próxima, focou em 
técnicas de negociação. A Turma 2 

ser adaptada para o uso no Poder 
Judiciário, não passa despercebida. 
Em uma parceira com o núcleo da 
Escola de Magistratura do Rio Gran-
de do Norte, a JFRN criou o Quinta 
Jurídica i9, um espaço para a dis-
cussão e o debate sobre segurança 
da informação e inteligência artifi-

inicia a capacitação hoje, com trei-
namento às terças e quintas-feiras, 
totalizando também 32h, em ho-
rário integral. O instrutor é Ricardo 
Perez Nuckel, expert da ONU e do 
Conselho da Europa em negocia-
ção e gestão de conflitos.

cial. O projeto oferecerá duas linhas 
de pesquisa: blockchain (uma forma 
de validar transações ou registros) e 
inteligência artificial. Serão 15 alu-
nos do Norte e Nordeste do País, 
por área de estudo, com aulas por 
telepresença. As inscrições estão 
abertas no site www.jfrn.jus.br e o 

Desenvolvimen-
to Gerencial - De 
acordo com o 
Núcleo de De-
senvolvimento de 
Recursos Huma-
nos do Tribunal, o 
objetivo do treina-
mento é identificar 
os comportamen-
tos eficazes frente 

ao conflito; gerenciar situações 
e pessoas difíceis; desenvolver 
competências interpessoais para 
acompanhar as pessoas e equipes 
nas transições; identificar os temas 
sensíveis; e conseguir estabelecer 
diálogos construtivos, entre outros.

O Conselho da Justiça Federal 
(CJF) realiza, nos dias 13 e 14/09, 
a II Jornada de Direito Proces-
sual Civil. O evento tem como 
objetivo padronizar posições 
interpretativas sobre o novo 
CPC, adequadas às inovações 
legislativas, doutrinárias e juris-
prudenciais por meio da edição 
de enunciados sobre a maté-
ria. Participam da Jornada os 

desembargadores federais Cid 
Marconi (vice-presidente), Paulo 
Cordeiro (corregedor), Rogério 
Fialho, que atuará como relator 
da comissão “Processo de Co-
nhecimento”, Edilson Nobre e 
Élio Siqueira. O juiz federal da 5ª 
Região, Frederico Koehler, parti-
cipará como secretário executi-
vo. (Com informações da Ascom/
CJF)

As Primeira e Terceira Turmas de 
julgamento do TRF5 se reúnem 
em sessão ampliada, amanhã (12), 
a partir das 9h30, na Sala das Tur-
mas Norte.

A Justiça Federal em Alagoas 
(JFAL) iniciou, ontem (10), a ins-
crição para a seleção de conci-
liadores para atuar nos Juizados 
Especiais Federais em Maceió e na 
Central de Conciliação. O período 
de inscrição vai até o dia 21/09. 
Mais informações: www.jfal.jus.br.

interessado deverá apresentar uma 
carta de motivação. (Com informa-
ções da ASCOM/JFRN)


