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Painel II – Formação de Operadores do Direito
A temática da Justiça assume atualmente maior importância devido à crescente dependência
da sociedade contemporânea e dos agentes econômicos, em particular, relativamente ao
sistema judicial, que agora abrange quase a totalidade dos diversos aspetos da vida quotidiana
das pessoas e coletividades, e que apresenta cada vez mais um carácter transfronteiriço e até
global. Cabe à ciência e à comunidade científica a tarefa e a responsabilidade de abordar e
aprofundar o conhecimento sobre temas relacionados com temática da Justiça, e
simultaneamente facultar a essa mesma sociedade conhecimento não enviesado por ideologias
políticas ou dogmas organizacionais injustificados.
Neste sentido, o ENAJUS 2018 promove a realização de um painel dedicado à “Formação dos
Operadores do Direito”. Para tanto, foram convidados especialistas no assunto que atuam em
escolas de formação de instituições centrais no sistema de Justiça brasileiro. No painel, serão
apresentadas experiências dessas escolas na formação e capacitação dos profissionais, com
destaque para projetos atuais em desenvolvimento.
Composição do Painel:
•

Diogo Palau Flores dos Santos
(Doutorado em Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito FADISP (2013), Mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense
de Direito Público - IDP (2009). Atualmente é professor da Escola Superior da
Advocacia Geral da União e Advogado da União)
Tema da intervenção: Experiências da Escola da Advocacia Geral da União na
formação, treinamento e capacitação dos membros da AGU.

•

Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Junior
(Graduado em Direito pela Universidade de Brasília (2002) e mestrado em
Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa (2014). Atualmente é
Defensor Público Federal de Categoria Especial, Defensoria Pública da União DPU, e Diretor-Geral da Escola Superior da DPU)
Tema da intervenção: Experiências da Escola Superior da DPU na formação,
treinamento e capacitação dos membros da DPU.

•

Moderadora: Ana Claudia Farranha
(Professora Adjunta do Departamento de Direito da Universidade de Brasília)

Data: 24/04/2018
Horário: 14h às 16h
Local: Finatec (Campus Darcy Ribeiro da UnB)

