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Pretende-se disponibilizar dados para pesquisa científica, aprendizagem organizacional e 
compartilhamento de boas práticas entre os Judiciários quanto ao potencial de prestação 
jurisdicional decorrente das restrições do isolamento social ou lockdown. Os dados coletados e 
analisados também poderão ser utilizados para identificar as tendências e novas ferramentas do 
Judiciário pós COVID19. Esta pesquisa é uma realização de: IACA (International Association for 
Court Administration), IBRAJUS (Instituto brasileiro de Administração do Sistema Judiciário), 
PACED (Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e em Timor-Leste) e 
iJuspLab (Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo - Brasil) e ela complementa a 
primeira pesquisa realizada pela IACA em diversos países e que está disponível em: 
http://www.jfsp.jus.br/iaca/  
 
Seção 1 
Informações do respondente 
 
Dados pessoais para identificação: Este formulário visa registrar a manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o respondente concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, 
protegida e controlada. Informamos que os seus dados pessoais serão armazenados e preservados, não 
serão divulgados e podem ser anonimizados a qualquer momento, desde que o respondente solicite pelo 
e-mail ijusplab@trf3.jus.br 
 
1.Q1A: Qual é o seu nome? 
 
2.Q1B - Qual é o País onde exerce sua profissão? 
Angola 
Brasil 
Cabo Verde 
Guiné-Bissau 
Moçambique 
Portugal 
São Tomé e Príncipe 
Timor-Leste 
 
3. Q01D - Em qual instituição trabalha em Angola? 
Tribunal Constitucional 
Tribunal de Contas 
Tribunal Supremo 
Tribunais da Relação 
Tribunais Provinciais 
Tribunais Municipais 
Supremo Tribunal Militar 
Tribunais Militares de Região 
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Outra 
 
4. Q01D - Em qual instituição trabalha no Brasil? 
Supremo Tribunal Federal 
Superior Tribunal de Justiça 
Tribunal Superior do Trabalho 
Tribunal Superior Eleitoral 
Superior Tribunal Militar 
Tribunais Regionais Federais 
Tribunais Regionais do Trabalho 
Tribunais de Justiça 
Tribunais Regionais Eleitorais 
Tribunais de Justiça Militar 
Juízos Federais de Primeiro Grau 
Juízos do Trabalho de Primeiro Grau 
Juízos Estaduais ou Distritais de Primeiro Grau 
Juízos Eleitorais de Primeiro Grau 
Auditoria Militar da União 
Auditoria Militar Estadual 
Outra 
 
5. Q01D - Em qual instituição trabalha em Cabo Verde? 
Tribunal Constitucional 
Tribunal de Contas 
Supremo Tribunal de Justiça 
Tribunais da Relação 
Tribunais Judiciais de Primeira Instância 
Tribunal Militar de Instância 
Tribunal Fiscal e Aduaneiro 
Outra 
 
6. Q01D - Em qual instituição trabalha em Guiné-Bissau? 
Supremo Tribunal de Justiça 
Tribunais da Relação 
Tribunais Regionais 
Tribunais de Sector 
Tribunal de Contas 
Supremo Tribunal Militar 
Tribunal Militar Regional 
Outra 
 
7. Q01D - Em qual instituição trabalha em Moçambique? 
Supremo Tribunal de Justiça 
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Tribunais da Relação 
Tribunais Regionais 
Tribunais de Sector 
Tribunal de Contas 
Supremo Tribunal Militar 
Tribunal Militar Regional 
Outra 
 
8. Q01D - Em qual instituição trabalha em Portugal? 
Tribunal Constitucional 
Tribunal de Contas 
Supremo Tribunal de Justiça 
Tribunais da Relação 
Tribunais de Comarca 
Supremo Tribunal Administrativo 
Tribunais Centrais Administrativos 
Tribunais Administrativos de Círculo 
Tribunais Tributários 
Julgados de Paz 
Outra 
 
9. Q01D - Em qual instituição trabalha em São Tomé e Príncipe? 
Tribunal Constitucional 
Tribunal de Contas 
Supremo Tribunal de Justiça 
Tribunais Regionais 
Tribunais Distritais 
Outra 
 
10. Q01D - Em qual instituição trabalha no Timor-Leste? 
Tribunal de Recurso 
Tribunais Distritais 
Outra 
 
11. Q01C - Qual é a cidade onde trabalha? (Município, Distrito, Comarca ou 
Localidade)? 
 
12. Q01E - Qual é o seu endereço eletrónico (e-mail)? 
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Seção 2 
Questões referentes à pandemia de COVID-19 
 
13. Q02Q - Houve interposição de novas ações judiciais para assegurar direitos 
decorrentes do estado de pandemia do COVID-19? (Possível mais de uma resposta) 

 Q02A - Sim, ações judiciais cíveis (obtenção de medicamentos, internação / internamento, consumidor, 
funcionamento das empresas, sistema de educação etc) 

 Q02B - Sim, ações judiciais para obtenção de rendas ou auxílio sociais criados pelo governo em razão 
do estado de pandemia; 

 Q02C - Sim, ações judiciais trabalhistas (relacionadas ao desemprego etc); 
 Q02D - Sim, ações judiciais relacionados a outros temas (esclarecer o motivo no espaço abaixo) 
 Q02E - Nenhuma das informações anteriores (esclareça o motivo no espaço abaixo) 
 Q02F - Informações ou dados adicionais (utilize o espaço abaixo) 

 
14. Q02Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 3 
Existência de tecnologia para apoiar a actividade jurisdicional 
Infraestrutura tecnológica 
 
15. Q03Q - O Judiciário do País possui processos judiciais eletrónicos? 

 Q03A - Sim, todos os processos são eletrónicos ou digitalizados 
 Q03B - Sim, parte dos processos eletrónicos ou digitalizados 
 Q03C - Não possui processos eletrónicos, apenas processos físicos 
 Q03D - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo ou utilize o mesmo 

para informações ou dados adicionais 
 
16. Q03Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
17. Q04Q - O Judiciário tem estrutura tecnológica (equipamentos informáticos, 
computadores, notebooks)? 

 Q04A - Todos os juízes e servidores públicos/funcionários judiciais possuem computadores fornecidos 
pelo Judiciário 

 Q04B - Parte dos juízes e servidores públicos/funcionários judiciais possuem computadores fornecidos 
pelo Judiciário 

 Q04C - Somente juízes possuem computadores fornecidos pelo Judiciário 
 Q04D - Somente servidores públicos/funcionários judiciais possuem computadores fornecidos pelo 

Judiciário 
 Q04E - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo 



Pesquisa: Medição da 
resposta judiciária mundial à 
pandemia - Países Lusófonos 

 

Página 5 de 8 
 

 
18. Q04Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 4 
Acesso à Justiça 
Novas ações para assegurar direitos, acesso das partes, relação 
entre advogados, promotores e juízes 
 
19. Q05Q - Durante o período de pandemia, as partes processuais estão tendo acesso 
à justiça para a propositura de novas ações? 

 Q05A - Sim, as partes podem ingressar com novas ações com petição eletrónica digitalmente ou 
fisicamente nos próprios tribunais 

 Q05B - Sim, com petição eletrónica 
 Q05C - Sim, apenas presencialmente 
 Q05D - Não tem acesso à propositura de novas ações 
 Q05E - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo 

 
20. Q05Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
21. Q06Q - Estão sendo realizados atendimentos dos advogados, 
promotores/magistrados do Ministério Público e partes pelos magistrados? 

 Q06A - O atendimento está suspenso 
 Q06B - O atendimento é realizado apenas presencialmente 
 Q06C - O atendimento é realizado apenas por meio eletrónico 
 Q06D - O atendimento é realizado tanto por meio presencial quanto eletrónico 
 Q06E - O atendimento é apenas para casos urgentes por meio eletrónico 
 Q06F - O atendimento é apenas para casos urgentes feito presencialmente 
 Q06G - O atendimento é apenas para casos urgentes feito presencialmente ou por meio eletrónico 
 Q06H - O atendimento foi suspenso por um período, mas foi normalizado integralmente 
 Q06i - O atendimento foi suspenso e já foi normalizado parcialmente 
 Q06J - Não houve suspensão das actividades 

 
22. Q06Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
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Seção 5 
Criação de nova governança para adaptar o judiciário à 
situação pandêmica 
Gestão do trabalho 
 
23. Q07Q - Os órgãos de Governo do Judiciário/Administração do Judiciário 
(Conselhos de Justiça ou equivalente) estão regulando a atuação da Justiça ou a 
gestão da crise? 

 Q07A - Não estão normatizando e nem fazendo gestão da crise 
 Q07B - Estão normatizando todas as actividades do Judiciário e fazendo a gestão da crise 
 Q07C - Estão normatizando apenas as actividades urgentes 
 Q07D - O Judiciário está atuando de forma preventiva para solução do conflito 
 Q07E - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo 

 
24. Q07Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 

 
25. Q08Q - Quanto à produtividades dos juízes durante a pandemia 

 Q08A - Houve manutenção do grau de produtividade 
 Q08B - Houve aumento do grau de produtividade 
 Q08C - Houve queda do grau de produtividade 
 Q08D - Só houve produtividade relacionada à pandemia (interrupção das demais actividades) 
 Q08E - Não houve produtividade (paralisação das actividades) 

 
26. Q08Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 6 
Inovações para permitir que o Judiciário continue com 
processamento judicial 
 
27. Q09Q - O Judiciário está viabilizando a produção de provas durante o período de 
pandemia? 

 Q09A - Estão sendo produzidas provas presencialmente 
 Q09B - Estão sendo produzidas provas por meio eletrónicos 
 Q09C - Estão sendo produzidas provas presenciais apenas urgentes 
 Q09D - Estão sendo produzidas provas por meio eletrónico apenas urgentes 
 Q09E - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo 
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28. Q09Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 7 
Mapeamento do fluxo das actividades diárias do Judiciário 
durante a pandemia 
 
29. Q10Q - Estão sendo realizadas as audiências de produção de prova ou sessão de 
julgamento nos Tribunais de Recurso ou Tribunais Superiores (Cortes de Apelação)? 

 Q10A - Todas as audiências e sessões de julgamento estão sendo realizadas presencialmente 
 Q10B - Todas as audiências e sessões de julgamento estão sendo realizadas por meios tecnológicos 
 Q10C - Parte das audiências e das sessões de julgamento nos Tribunais de Recursos estão sendo 

realizadas por meio tecnológicos 
 Q10D - Apenas as audiências estão sendo realizadas por meios tecnológicos 
 Q10E - Apenas as sessões de julgamento nos Tribunais de Recurso ou Tribunais Superiores (Cortes de 
 Q10F - Apelação) estão sendo realizadas por meio tecnológicos 
 Q10G - Apenas parte das audiências estão sendo realizadas por meios tecnológicos 
 Q10H - Apenas parte das sessões de julgamento nos Tribunais de Recurso ou Tribunais Superiores 
 Q10i - (Cortes de Apelação) estão sendo realizadas por meios tecnológicos 
 Q10J - Não estão sendo realizadas audiências ou sessões de julgamento 
 Q10K - Nenhuma das informações anteriores, esclareça o motivo no espaço abaixo 

 
30. Q10Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 8 
Impactos e transformações do home office 
 
31. Q11Q - Os juízes e servidores públicos/funcionários judiciais realizavam home 
office antes da Pandemia Covid19? (Possível mais de uma resposta) 

 Q11A - Todos os juízes e servidores públicos/funcionários judiciais trabalhavam ou podiam trabalhar 
em home office 

 Q11B - Parte dos juízes e servidores públicos/funcionários judiciais trabalhavam ou podiam trabalhar 
em home office 

 Q11C - Todos os servidores públicos/funcionários judiciais trabalhavam ou podiam trabalhar em home 
office 

 Q11D - Parte dos servidores públicos/funcionários judiciais trabalhavam ou podiam trabalhar em home 
office 

 Q11E - Todos os juízes trabalhavam ou podiam trabalhar em home office 
 Q11F - Parte dos juízes trabalhavam ou podiam trabalhar em home office 
 Q11G - Não era permitido home office 
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32. Q11Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
33. Q12Q - O Judiciário faz gestão do home office? (Possível mais de uma resposta) 

 Q12A - Fornece todos os equipamentos tecnológicos para o home office ou apenas fornece para quem 
não possui 

 Q12B - Fornece todos mobiliários ergonômicos para o home office ou apenas fornece para quem não 
possui 

 Q12C - Faz orientação relacionada à saúde e gestão do trabalhador no home office 
 Q12D - Foram fixadas metas para o trabalho em home office 
 Q12E - Nenhuma das anteriores 

 
34. Q12Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
35. Q13Q - Com a pandemia do COVID-19 houve aumento dos magistrados e 
servidores públicos/funcionários judiciais em home office? 

 Q13A - Sim, com todos os juízes e servidores públicos/funcionários judiciais em home office 
 Q13B - Sim, com parte dos juízes e servidores públicos/funcionários judiciais em home office 
 Q13C - Sim, com todos os juízes em home office 
 Q13D - Sim, com todos os servidores públicos/funcionários judiciais em home office 
 Q13E - Sim, com parte dos juízes em home office 
 Q13F - Sim, com parte dos servidores públicos/funcionários judiciais em home office 
 Q13G - Não é permitido home office 

 
36. Q13Qt - Espaço para complementação da resposta anterior 
 
Seção 9 
Boas práticas 
Informar no espaço abaixo projetos ou boas práticas adotadas pelo Judiciário de seu 
país que contribuíram para a eficácia da disposição jurisdicional em tempos de 
pandemia da COVID19 
 
37. Q14Qt - Quais são as boas práticas do Judiciário do seu País? 


