Sobre o CEJA

Centro de Estudos de Justiça das Américas

O Centro de Estudos de
Justiça das Américas (CEJA)
é um órgão intergovernamental criado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1999, com
autonomia técnica e operacional, cujo mandato é
apoiar as reformas e
processos de modernização
dos sistemas de justiça nas
Américas. Seus membros
são todos países integrantes
ativos da OEA e sua sede
está em Santiago de Chile.

Plano
Estratégico
2022-2026

Missão
Instrumentos
• Estudos e produção de
evidência comparada
• Assistência técnica para a
implementação de
reformas e iniciativas
• Avaliações e
monitoramento do impacto
de normas e políticas
públicas
• Treinamento especializado
• Troca de experiências e
boas práticas em nível
regional

Apoiar as reformas e modernização dos sistemas de
justiça das Américas:
• Centrados nas pessoas
• Orientados para resultados e mudanças veriﬁcáveis
e mensuráveis
• A través do trabalho colaborativo, participação e
interação com diversas instituições

Visão
Ser reconhecido enquanto órgão especializado no
funcionamento dos sistemas de justiça nas Américas,
contribuindo para melhorias sustentáveis no acesso à
justiça para todas as pessoas.

Construção
participativa
O plano estratégico CEJA
(2022-2026) foi elaborado
por meio de um amplo
processo de construção
participativa, no qual
participaram 760 pessoas
dos diferentes países das
Américas.

Valores
• Democracia e respeito aos direitos humanos
• Independência e autonomia
• Atuação ética
• Transparência e prestação de contas
• Sustentabilidade ambiental

www.cejamericas.org
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Temas prioritários

Mulheres e
pessoas em
situação de
vulnerabilidade

Dar visibilidade para a
sua situação e
necessidades especíﬁcas
de acesso à justiça a
partir de uma perspectiva
de gênero e de
interseccionalidade,
contribuindo para gerar
respostas adequadas e
mensuráveis por parte
dos sistemas de justiça.

Criminalidade
complexa

Gestão de
instituições de
justiça e justiça
aberta e digital

Ética e
integridade na
administração
da justiça

Temas
emergentes
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Objetivos estratégicos
Objetivo 1

Abordagens transversais

Objetivo 2

• Excelência técnica
• Políticas públicas e evidência empírica
• Gestão baseada em resultados
• Enfoque de igualdade e não discriminação
• Trabalho colaborativo
• Inovação e melhora contínua

info@cejamericas.org

Fortalecer a democracia e o Estado de Direito nas Américas,
contribuindo para a consolidação de sistemas de justiça
independentes e centrados nas pessoas, com melhores
capacidades de gestão e resultados mensuráveis.

@JSCAoﬁcial

Contribuir para o acesso efetivo dos povos das Américas à justiça,
especialmente aqueles em situações de vulnerabilidade.

Objetivo 3
Aumentar o impacto do CEJA, com base no trabalho articulado,
gestão baseada em resultados, comunicação fortalecida e gestão
ﬁnanceira diversiﬁcada.

@CEJAoﬁcial
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