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Comitê Institucional de Planejamento Estratégico
já está em atividade na Seção Judiciária da Bahia

Eduardo Santiago detalha a importância do CIPE-BA
Eduardo Santiago é analista judiciário, 

servidor da Seção Judiciária da Bahia há 
22 anos e ocupa a função de supervisor 
da Seção de Modernização Administrativa 
- SEMAD. Na entrevista abaixo ele explica 
a importância do Comitê Institucional de 
Planejamento Estratégico - CIPE

Justiça Federal Hoje - Qual o papel da 
SEMAD no Comitê Institucional de Plane-
jamento Estratégico?

Eduardo Santiago - Segundo a Resolu-
ção PRESI 29, de 17/12/2014 no seu art. 
3º, cabe à SEMAD a implementação e o 
monitoramento planejamento estratégico 
para 2015 e 2020 e o monitoramento dos 
projetos classificados como estratégicos. 
No TRF1 esse papel é da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação e nas Subse-
ções ele cabe ao Núcleo de Apoio à Subse-
ção ou à Seção de Suporte Administrativo 
e Operacional, conforme o caso. 

A Seção de Modernização Administra-
tiva, além das tarefas normais do seu co-
tidiano, tem como objetivo principal cola-
borar para melhorar as rotinas de trabalho 
dos servidores. Ao longo do tempo agrega-
mos o trabalho de planejamento a partir de 
demandas do TRF1, do CJF e CNJ. A SE-
MAD em relação ao Comitê Institucional de 
Planejamento Estratégico é uma espécie de 
braço executivo da sua articulação dentro 
do próprio comitê e com o tribunal.

JFH – Qual é a origem desse comitê? 

Eduardo Santiago - O CIPE, tem origem 
em uma resolução do TRF1, que dá con-
sequência a uma resolução do CJF da qual 
consta o Plano de Planejamento Estratégi-
co para 2015 e 2020.

O processo de planejamento será bas-
tante participativo. Cada Seção Judiciária 
terá seu próprio Comitê cuja estrutura e 
composição são determinadas por resolu-
ção do tribunal. O tribunal criou seu comitê 
também, do qual o nosso é um espelho. A 
nossa ideia é que aqui incorporemos pelo 

menos uma vara cível, criminal, de execu-
ção e de JEF, pois no TRF1 o comitê é emi-
nentemente administrativo.

JFH – Qualquer pessoa poderá fazer 
sugestões para o CIPE?

Eduardo Santiago - Sim. Na medida em 
que a resolução busca maior participação, 
abre a possibilidade de que qualquer ma-
gistrado ou servidor possa apresentar pro-
gramas, projetos ou ações. 

O Plano Estratégico da Justiça Federal 
contempla os macrodesafios oriundos do 
CNJ, do 7º Encontro do Judiciário de 2013 
em Belém; reforçados no 8º Encontro de 
2014, em Florianópolis. Ele estabelece 
quais os grandes desafios do Judiciário: 
celeridade, produtividade, justiça criminal 
mais efetiva, julgamentos dos crimes de 
improbidade administrativa etc. 

O CJF então estabeleceu objetivos estra-
tégicos e metas para que na Justiça Federal 
houvesse desdobramento daqueles macro-
desafios. Além dos objetivos estratégicos e 
das metas, dessa vez incluíram-se as ini-
ciativas, nome genérico para ações, proje-
tos e programas nacionais. O CJF, além de 
estabelecer objetivos e metas, estabeleceu 
algumas iniciativas que poderão contribuir 
para a realização desses objetivos.

JFH – Dentro desse comitê estão en-
volvidos também as Subseções?

Eduardo Santiago - Sim. Atualmente 
fazem parte as varas de Ilhéus, Vitória da 
Conquista e Barreiras. Provavelmente essas 
serão as componentes em 2015. Suponho 
que nos anos seguintes haverá participação 
de outras Subseções.

JFH – Além das Subseções, que Núcle-
os e Seções integram o Comitê?

Eduardo Santiago - A Direção do Comi-
tê é da SECAD. Integram o CIPE os direto-
res do NUCAF, NUASG, NUCJU, NUCRE, 
NUTEC, NUCOI e NUCOD, além dos su-
pervisores da SEMAD, SEBES, SECOS e da 
Seção de Conciliação.

JFH – Você prevê chances de bons re-
sultados uma vez que tem tanta abertura 
para a participação de outras pessoas?

Eduardo Santiago - As tentativas an-
teriores, realizadas em 2009 e 2010, fo-
ram razoáveis. Dessa vez há uma certa 

coordenação nacional 
entre o CJF, os TRFs e 
as Seções Judiciárias. E 
também há a definição 
clara de campos onde 
as iniciativas podem ser 
apresentadas. 

Qualquer servidor 
ou magistrado pode 
apresentar sugestões, 
ideias, ações, progra-
mas, propostas, proje-
tos etc, desde que ali-
nhadas com objetivos 
estratégicos e com os 
macrodesafios. 

JFH – Você mencionou que existem 
metas, como a Meta 2, que dão muito cer-
to porque há uma cobrança efetiva para 
que as pessoas as cumpram. Você atribui 
o sucesso a uma cobrança efetiva? 

Eduardo Santiago - Sim. Não existe 
planejamento sem monitoramento e vice-
-versa. Não adianta acompanhar o que 
você não planejou. Você jamais vai ava-
liar um resultado se não estabeleceu qual 
a meta ou resultado que queria alcançar. 
Logicamente, há que se ter certo realismo 
no estabelecimento da meta. Não pode ser 
uma coisa pequena demais, que não esti-
mule ninguém, nem tampouco uma loucu-
ra para matar as pessoas de trabalho. 

JFH – Você acredita que o CIPE está 
sendo devidamente divulgado?

Eduardo Santiago - O TRF1 precisa in-
vestir mais na sua divulgação. Não vi essa 
divulgação no site do nosso Tribunal. Não 
há o destaque para o plano que precisa-
va haver. No site do CNJ estão todas as 
metas. Os macrodesafios estão lá em des-
taque. Acho que é preciso divulgar intensa-
mente o plano.

Aqui na Bahia criamos uma pasta na 
rede. Na pasta comum há uma subpasta 
chamada “planejamento da JF 2015 - 
2020” onde há três documentos importan-
tes: a Resolução do Tribunal, o Plano Estra-
tégico e um modelo do Termo de Abertura 
de Projeto que é um pequeno documento 
que pode ou não ser utilizado pelas pesso-
as para que se faça o próprio projeto. 

Qualquer magistrado ou servidor pode 
apresentar seu projeto ou proposta de ação 
que será encaminhado ao Comitê que vai 
avaliar se há alinhamento com os objetivos 
estratégicos e os macrodesafios. 

JFH – Qual o prazo para apresentar o 
plano de ação?

Eduardo Santiago - 15 de abril. Esse 
plano de ação é um resumo das ações, 
projetos ou programas que vamos mandar 
para o tribunal. Temos que colocar lá as 
necessidades, como elas se articulam com 
os macrodesafios e objetivos. 

O Comitê fará hoje sua segunda reu-
nião, às 14h, na Sala de Treinamento. To-
dos os que tiverem interesse em participar 
são bem-vindos.

Primeira Região
na WEB TV Edição 225
 Seção Judiciária de Minas Gerais recebe 
novos magistrados para módulo prático do 
Curso de Formação Inicial;  Magistrados 
e servidores da 1ª Região participam de 
treinamento para utilização do Sistema de 
Agendamento de Videoconferências.  CO-
JEF participará do projeto Expedição da Ci-
dadania, de 10 a 27/03 e  de 11 a 29/05. 
 Participe:primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Agentes de segurança 
da JF não fazem jus à 

aposentadoria especial
Os servidores ocupantes de cargo técni-

co Judiciário da área administrativa e espe-
cialidade agente de segurança não fazem 
jus à aposentadoria especial. O entendi-
mento foi consolidado pelo CJF, na sessão 
de 9/3. Para o Colegiado, não há funda-
mento legal ou regulamentar que autorize 
a averbação do tempo de contribuição pon-
derada por tempo especial em razão das 
atribuições desse cargo.

A decisão foi tomada nos termos do 
voto do relator e conselheiro, ministro Her-
man Benjamin. Segundo ele, a aposenta-
doria especial para servidores públicos só 
pode ser concedida nos casos em que as 
atividades laborais sejam exercidas em 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física do servidor. 
Essa orientação foi firmada pelo STF, na 
súmula vinculante n. 33, que estabelece o 
Regime Geral da Previdência Social como 
parâmetro para aplicação da aposentadoria 
especial no serviço público.

De acordo com o relator, mesmo que a 
concessão de aposentadoria especial seja 
um anseio da categoria de agente de segu-
rança, ainda assim, sua legitimação depen-
deria de edição de lei complementar. “Em 
respeito ao princípio da legalidade estri-
ta”, explicou o ministro. Além do mais, a 
edição de uma futura e possível lei que nor-
matize as atividades de risco de servidores 
do Poder Judiciário da União não signifi-
ca que os agentes de segurança estariam 
automaticamente inseridos na norma para 
fazer jus à aposentadoria especial.

“Não há fundamento legal ou regula-
mentar que autorize a averbação do tempo 
de contribuição ponderada por tempo es-
pecial em razão de exercício das atribui-
ções do cargo de técnico judiciário, área 
administrativa, especialidade agente de 
segurança. É como voto”, concluiu o con-
selheiro e ministro Herman Benjamin.


