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Nome do Projeto Professor(a) Coordenador(a) Resumo do Projeto 

Justiça intergeracional e 

direitos fundamentais: 

conflitos e prognósticos 

Professor Dr. Raimundo Mário 

Ribeiro 

Trata-se de pesquisa teórico-empírica sobre a 

dinâmica conflitiva entre gerações a partir da 

cadência implementadora dos direitos 

fundamentais na sociedade hipermoderna, 

pontuando seus conflitos e prognósticos. 

Discute-se, para além dos aprofundamentos 

conceituais, o tratamento da justiça 

intergeracional na legislação brasileira, 

notadamente na área previdenciária, ambiental e 

bioética, com o propósito de identificar 

eventuais incompatibilidades entre as políticas 

públicas relacionadas à superação dos conflitos 

intra ou intergeracionais e os prognósticos 

normativos da proteção social. 

Memória Institucional, 

Acesso À Informação E 

Políticas Públicas: Uma 

Abordagem A Partir Do 

Supremo Tribunal Fe-

deral. 

Professor Dr. Marcus Tullius 

Leite Fernandes 

 



Sertões, comunidades 

tradicionais e projetos 

de desenvolvimentos 

Professor Me. João Paulo do Vale 

Medeiros 

 

Memória Institucional, 

Acesso à Informação e 

Políticas Públicas: uma 

abordagem a partir do 

Supremo Tribunal 

Federal 

Professora Ma. Veruska Saionara 

de Góis 

O Poder Judiciário foi restruturado a partir da 

Constituição Federal de 1988, modificando-se o 

perfil institucional do STF e aumentando as suas 

competências. Nesse contexto, tem crescido a 

preocupação com a governança do supremo, 

mesmo em torno de política judicial e 

institucional. A Lei nº 12.527/2011 (Lei de 

Acesso à Informação – LAI) regulamentou o 

direito de acesso à informação de caráter 

público, previsto constitucionalmente. Os 

órgãos públicos integrantes da administração 

direta dos Poderes Executivo, Legislativo, 

incluindo as cortes as Cortes de Contas, e do 

Judiciário e do Ministério Público subordinam-

se ao regime da Lei nº 12.527/2011, segundo o 

artigo 1º. A partir do enfoque institucional, 

investiga-se o acesso à informação no âmbito do 

STF. Para tanto, observa-se o parâmetro dos 

artigos 8º e 9º da LAI e sua configuração no 

âmbito do Supremo, com apoio das técnicas 

bibliográfica e documental. Procurando obter 

informações por via direta, será feito contato por 

e-mail institucional com o Supremo, com vistas 

a compreender sua implementação de política de 

acesso à informação. 

  

 


