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PESQUISA 
INTERNACIONALDOJUDICIÁRIO 
EM TEMPO DE PANDEMIA

O duplo objetivo do webinar é, por um lado, divulgar o 
resultado da Pesquisa Internacional do Sistema Judiciário 
realizada pela IACA (International Association for Court 
Administration) realizada em parceria com o Laboratório de 
Inovação da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo 
– iJuspLab-, que levantou dados das atividades do Poder 
Judiciário em diversos países após a Declaração de situação 
de emergência decorrente da pandemia provocada pelo 
novo coronavÍrus (COVID-19) pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), no dia 11/03/2020 e, por outro lado, no âmbito 
de uma colaboração entre o PACED e a IACA - International 
Association for Court Administration, lançar uma pesquisa 
Internacional acerca do impacto da pandemia nas atividades 
do Poder Judiciário no conjunto dos países de língua oficial 
portuguesa, aqui integrando também os PALOP-TL e 
Portugal.

Com essa pesquisa 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 podem ser 
utilizados para identificar as tendências e novas ferramentas 
do Judiciário pós COVID19. 

Assim, para além da pesquisa já realizada e cujos principais 
resultados serão apresentados e que se encontram 
disponível em: https://www.jfsp.jus.br/iaca/, o seminário 
de Apresentação da Pesquisa Internacional do Judiciário 
em tempo de Pandemia nos Países parceiros do PACED será 
estruturado em apresentações dos dois estudos (realizado e a 
realizar), em discussão em painéis com participantes de todos 
os países e em uma declaração final de comprometimento 
com a boa realização do estudo em causa, nas suas diversas 
fases.
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