
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Uma iniciativa com o intuito de acompanhar, monitorar, motivar e 

comunicar as ações vinculadas à estratégias da Justiça Federal. 

Trata-se do Observatório da Estratégia da Justiça Federal, uma 

plataforma desenvolvida pelo CJF, onde é possível visualizar 

indicadores, instruções sobre metodologias de trabalho e, ainda, a organização de documentos 

de referência na gestão do planejamento, dos projetos e das metas estratégias da Justiça 

Federal. O Observatório foi instituído pela Resolução CJF nº 400, de 04 de maio de 2016. 

Ao acessar o Observatório, o internauta pode verificar dados detalhados sobre a força de 

trabalho do Judiciário Federal, assim como informações precisas sobre o orçamento e 

processos novos ou já baixados.  

O portal também exibe as metas estratégicas da Justiça Federal, além de permitir que o 

usuário navegue buscando temas específicos divididos entre Estratégia, Governança, 

Sustentabilidade e Inovação. Ao clicar em “Estudos e Análises” é possível também verificar a 

demanda processual por assunto na Justiça Federal, além de visualizar um mapa nacional de 

movimentação processual.  

O Observatório da Estratégia da Justiça Federal pode ser acessado diretamente por este link. 

Acessos 

O número de pessoas que utilizam os dados compilados pelo Observatório da Estratégia da 

Justiça Federal tem aumentado significativamente nos últimos meses. Desde o início de 2018, 

Publicado primeiro edital de eliminação de documentos da 

Justiça Federal do Espírito Santo 
Imagem: www.cjf.jus.br 
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Portal torna ações estratégicas da Justiça Federal mais 
acessíveis 

http://www.cjf.jus.br/observatorio/
mailto:ncs@jfes.jus.br


 

 

3 mil novos usuários acessaram a plataforma. Em média, mais de mil usuários consultam as 

informações mensalmente. 

No último mês, a página registrou o acesso de internautas de dez países, entre os quais, 

Estados Unidos, Canadá, Índia, Reino Unido, Itália e Portugal. Foram registradas, ainda, as 

visitas de cidadãos de 330 cidades, sendo 293 no Brasil. 

*Fonte: SJRJ e CJF 


