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Eduardo Santiago, analista judiciário, 
servidor da Seção Judiciária da Bahia há 
24 anos, ocupa a função de supervisor 
da Seção de Modernização Administrativa 
- SEMAD e, nesta entrevista ao JFH, fala 
sobre a importância do cumprimento das 
metas estabelecidas para o Judiciário. 

Justiça Federal Hoje - Qual o papel SE-
MAD em relação ao Comitê Institucional 
de Planejamento Estratégico - CIPE?

Eduardo Santiago - Cabe à SEMAD a 
implementação e o monitoramento do pla-
nejamento estratégico para 2015 a 2020 e 
o monitoramento dos projetos classificados 
como estratégicos. Colaboramos para me-
lhorar as rotinas de trabalho dos servido-
res. Ao longo do tempo agregamos o traba-
lho de planejamento a partir de demandas 
do TRF1, do CJF e CNJ. 

A SEMAD, em relação ao Comitê Ins-
titucional de Planejamento Estratégico, é 
uma espécie de braço executivo da sua ar-
ticulação dentro  do próprio comitê e com 
o tribunal.

JFH -  Qual o objetivo da última reu-
nião realizada pelo Comitê?

Eduardo Santiago - Nós precisamos 
responder a uma demanda pela revisão 
dos planos de ação de 2016 e 2017 de 
todas as Seccionais e do próprio TRF1. O 
Tribunal de Contas da União  analisando 
as prestações de contas de 2014 da Pri-
meira Região, as aprovou com resalvas em 
relação à gestão estratégica. Tais  resalvas 
estão ligadas ao fato de não ter havido 
acompanhamento suficiente das metas 
e de elas não terem sido monitoradas, 
acompanhadas mês a mês ou trimestre 
a trimestre. Ao mesmo tempo não temos 
tido melhorias no desempenho das metas 
do CNJ e CJF na área judiciária.

JFH- Como está a Seção Judiciária da 
Bahia em relação ao cumprimento das 
metas?

Eduardo Santiago - A Bahia tem, no 
conjunto das Seções da 1ª Região, uma si-
tuação abaixo do que se poderia esperar. 
Em 2015, em relação à Meta 1, a Bahia 
foi a 9ª entre as 14 Subseções. No primeiro 
semestre deste ano caímos para 11° lugar. 
Esta Meta 1 é a que diz que é para julgar 
mais do que foi distribuído no ano, ou seja, 
diminuir o seu estoque. Esta é uma meta 
ligada à produtividade, 

Há outras metas ligadas a celeridade, 
como ocorre com a Meta 2 que é a que 
trata do julgamento dos processos antigos. 
Neste item a Bahia se manteve na 11ª po-
sição. Na meta 2B, que é aquela ligada aos 
JEFs e às Turmas Recursais,  a situação da 
Bahia melhora e fica em 3º lugar na Pri-
meira Região. Essas são metas centradas 
em produtividade e celeridade. 

Há outras metas ligadas à conciliação 
e nesse aspecto a Bahia também não  vai 
bem. Ficamos em 8° lugar em 2015 caí-
mos para 12° em 2016. É uma situação 
que o tribunal esta preocupado e recomen-

da, à Justiça como um todo, que 
preste mais atenção a isto, acom-
panhando melhor as metas.

O tribunal solicitou que fizésse-
mos a revisão dos planos de ação 
de 2017 até a última sexta-feira, 
9/9. A revisão dos planos de ação 
de 2016 deve ser feita até o dia 
20/09.

JFH - O que são exatamente os 
planos de ação?

Eduardo Santiago - É um qua-
dro resumido das iniciativas e 
ações que estão sendo pensadas 

por cada Seccional  e pelo Tribunal para 
melhorar seu desempenho. Uma iniciativa, 
por exemplo, seria a de reunir sistematica-
mente os diretores de vara, por especializa-
ção, para discutirem modos de melhorar o 
desempenho da sua unidade em relação ao 
ano anterior indicando o que pode ser feito, 
quem pode ajudar, se a informática pode 
colaborar de alguma forma, se há alguma 
ferramenta que pode auxiliar a fazer isso, 
se as formas de trabalho podem ser aper-
feiçoadas, que etapas do trabalho podem 
ser eliminadas. Isso tudo pode acelerar o 
processo. 

JFH - Você acredita que há pouco en-
volvimento no cumprimento das metas ou 
mesmo no conhecimento delas? 

Eduardo Santiago - Há um esforço do 
CNJ e do CJF para ampliar a participação 
mobilizando vários segmentos do Judiciá-
rio, como aconteceu há alguns dias com a 
pesquisa sobre Governança Participativa. 
Já ouvi declarações de magistrados no sen-
tido que os juízes se envolvam mais. 

A 1ª Região tem uma dificuldade a mais 
por se espalhar por quatorze lugares dife-
rentes, com diferentes níveis de acesso a 
um conjunto de informações. Há proble-
mas para se de juntar esse time. É pre-
ciso que cada vez mais as metas  sejam 
divulgadas, pois o Tribunal de Contas está 
cobrando uma mudança de concepção do 
desempenho.  

Há inegavelmente um crescimento 
enorme da cobrança pela sociedade pelos 

serviços públicos. Essas demandas talvez 
não tenham sido tão expressivas em rela-
ção ao Judiciário devido ao seu papel im-
portante em questões de combate à corrup-
ção nos casos como do Mensalão e da Lava 
Jato, entre outros, mas um dia, da mesma 
forma que a sociedade cobra cada vez mais 
melhores condições de saúde, educação, 
segurança, saneamento e previdência, vai 
ser cobrado do Judiciário mais celeridade 
e eficiência, porque cada um de nós que 
precise recorrer ao Judiciário  sabe das di-
ficuldades e do tempo que isso leva e que 
nem sempre você vai conseguir o resultado 
da sua demanda rapidamente.

JFH - Como a cobrança do Tribunal de 
Contas da União nos afeta? 

Eduardo Santiago - Não afeta do ponto 
de vista de uma punição ou algo ligado à 
improbidade, mas indica uma mudança de 
mentalidade que precisa ser acompanha-
da por todos nós. É preciso que as varas 
pensem, sem que isso signifique matar 
ninguém de trabalhar, na possibilidade de 
conseguir julgar mais processos. Para isso 
é preciso estabelecer ou perseguir metas, 
seguindo exemplos de outras unidades com 
resultados mais expressivos. 

Aqui mesmo na nossa Seção Judici-
ária da Bahia nós temos varas que con-
seguiram reduzir a sua tramitação  de 
forma expressiva nos últimos tempos. 
Temos varas cíveis com níveis de trami-
tação muito baixa, comparativamente 
dentro da própria primeira região, com 
tramitação ajustada entre 1 mil e 2 mil 
processos em varas cíveis. 

Essa recomendação do TCU pela me-
lhoria e aperfeiçoamento do trabalho, vai 
se tornar mais constante, mais pública, 
mais considerada. Se antes era conside-
rado pelo TCU apenas as falhas graves do 
ponto de vista orçamentário e financeiro,a 
agora o tribunal pergunta se houve melho-
ria do desempenho do órgão. Não apenas 
o TCU mas o próprio Núcleo de Controle 
Interno, promovendo auditorias. Se nós 
nos comprometemos a cumprir essas me-
tas então elas tem que ser efetivamente 
cumpridas.

“O TCU está nos alertando que estamos falhando 
no cumprimento das metas estabelecidas” 

Entrevista com Eduardo Santiago, supervisor da SEMAD

CNJ institui Política Nacional de 
Segurança do Poder Judiciário

Uma nova resolução do CNJ instituiu a 
Política Nacional de Segurança do Poder Ju-
diciário, que abrange a segurança pessoal 
dos magistrados e dos respectivos familiares 
em situação de risco, bem como a seguran-
ça de servidores e cidadãos que transitam 
nos órgãos da Justiça. A resolução estabele-
ce que o Comitê Gestor do Sistema Nacional 
de Segurança do Poder Judiciário definirá 
protocolos, medidas e rotinas de segurança.

Em 2013 foi instituído o Sistema Nacio-
nal de Segurança do Poder Judiciário. A nor-
ma incumbiu ao Comitê Gestor do SINASPJ 
a tarefa de definir e submeter, ao Plenário 
do CNJ, a Política Nacional de Segurança 
do Judiciário, para estabelecer diretrizes a 
serem seguidas por todos os tribunais e con-
selhos na área da segurança institucional.

O Diagnóstico revelou que o Brasil tem 
131 magistrados em situação de risco e, 
apesar das ameaças, em 58% dos órgãos 

nunca foi disponibilizado aos magistrados 
um curso de segurança pessoal.

A manutenção de ambiente seguro, 
onde magistrados e servidores possam 
exercer suas atribuições com serenidade, 
reverte-se em benefício para toda a socie-
dade, pois os magistrados podem atuar 
com independência e promover a plena 
prestação jurisdicional. 

A resolução estabelece a definição de 
metodologia para a produção de conheci-
mentos de inteligência no âmbito da Se-
gurança Institucional e estabelece que se 
entende por inteligência do Judiciário o exer-
cício permanente e sistemático de ações es-
pecializadas para identificar, avaliar e acom-
panhar ameaças reais ou potenciais aos 
ativos do Poder Judiciário, orientadas para a 
produção e salvaguarda de conhecimentos 
necessários ao processo decisório no âmbito 
da Segurança Institucional do Judiciário.


