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De primeira grandeza
Belchior

Quando eu estou sob as luzes 
Não tenho medo de nada 

E a face oculta da Lua 
Que era minha,  

Aparece iluminada 
 

Sou o que escondo sendo uma mulher 
Igual a tua namorada 

Mas o que vês 
Quando me mostro  

Estrela de grandeza inesperada 
 

Musa, deusa, mulher, cantora e bailarina 
A força masculina atrai não é só ilusão 

A mais que a história fez e faz o homem se destina 
A ser maior que Deus por ser filho de Adão 

 
Anjo, herói, Prometeu, poeta e dançarino 

A glória feminina existe e não se fez em vão 
E se destina à vida, ao gozo, a mais do que imagina 

O louco que pensou a vida sem paixão 
 

Musa, deusa, mulher, cantora e bailarina
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Mês da Mulher
na JFBA

Aprovada a Gestão Estratégica
da Justiça Federal 2021-2026

O Conselho de Administração do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1) aprovou, no dia 18 de março, a 
Resolução Presi 10/2021, que dispõe da 
gestão estratégica e dá diretrizes para a 
construção participativa, execução, mo-
nitoramento e avaliação da Estratégia da 
Justiça Federal da 1ª Região para o perí-
odo de 2021 a 2026.

A elaboração do documento levou 
em conta as resoluções 325 do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) e 668 do 
Conselho da Justiça Federal (CJF) que 
aprovaram, respectivamente, a Estraté-
gia do Poder Judiciário e da Justiça Fe-
deral 2021-2026. Também serviram de 
critério para produção do normativo: o 
Sistema de Governança e Gestão da Jus-
tiça Federal da 1ª Região e o aprendi-
zado organizacional adquirido nos ciclos 
estratégicos 2009-2014 e 2015-2020, 
além de outras questões relacionadas ao 
tema.

Entre os aspectos da gestão estraté-
gia estabelecidos pela resolução, estão a 
missão e os valores com foco em garantir 
à sociedade uma prestação jurisdicional 
acessível, rápida e efetiva; a ética e res-
peito à cidadania e ao ser humano; res-

ponsabilidade ambiental; transparência; 
qualidade e inovação.

De acordo com a norma, a Estratégia 
da Justiça Federal da 1ª Região 2021-
2026 será integrada por um Plano Es-
tratégico, um Mapa Estratégico, uma 
Carteira de Iniciativas Estratégicas e por 
três itens que são novidade em relação a 
períodos anteriores: o Catálogo de Pro-
cessos Críticos e os Glossários de Metas 
e de Indicadores.

Outra novidade é a criação do Prêmio 
Excelência da Gestão, que vai conferir às 
unidades administrativas da 1ª Região 
(secretarias, assessorias, coordenado-
rias, divisões, núcleos, seções e setores) 
os selos diamante, ouro, prata e bronze. 
A premiação será com base na avaliação 
de critérios sobre o monitoramento dos 
indicadores, o desenvolvimento das ini-
ciativas estratégicas e o aprimoramento 
dos processos de trabalho críticos.

Após a assinatura da Resolução pelo 
presidente do TRF1, desembargador fe-
deral I’talo Fioravanti Sabo Mendes, a 
norma ficará disponível na página sobre 
Gestão Estratégica do portal do TRF 1ª 
Região.

CNJ divulga glossário das metas 
nacionais do Judiciário em 2021

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou, na última semana, o Glossário 
das Metas Nacionais do Poder Judiciá-
rio para o ano de 2021. Os documentos, 
que são específicos para cada segmento 
– estadual, federal, eleitoral, trabalhista 
e militar, além dos tribunais superiores 
– tem por finalidade orientar os órgãos 
para o acompanhamento, monitoramen-
to e execução das metas.

O Glossário estabelece as instruções e 
critérios para subsidiar os tribunais na cole-

ta de dados e posterior lançamento no Sis-
tema de Metas Nacionais. As informações 
cadastradas no Sistema são divulgadas 
no Portal das Metas – menu Resultados 
-, onde pode ser feito o acompanhamento, 
a aferição de cumprimento e geração de 
relatórios estatísticos para cada órgão.

O próximo passo a ser desenvolvido 
pela equipe do Departamento de Gestão 
Estratégica do CNJ é a parametrização 
do Sistema de Metas Nacionais para re-
cebimento dos dados e, posteriormente, 
será feita a abertura para o cadastro das 
informações pelos tribunais. Quando o 
sistema estiver disponível, os tribunais 
receberão o calendário com os prazos 
para envio das informações.

Acesse os Glossários para cada seg-
mento da Justiça (menu Metas 2021) 
no link: https://www.cnj.jus.br/gestao-e-
-planejamento/metas/ (Fonte: CNJ)
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