
POR DENTRO DA ESTRATÉGIA

Os dois primeiros blocos da segunda
etapa do Plano Estratégico TJCE 2030
estão concluídos!
23 de setembro 2020



Olá! Este segundo boletim eletrônico pre-
tende sumarizar os principais aconteci-
mentos relacionados à construção partici-
pativa do Plano Estratégico do TJCE para 
2030 até o presente momento. E nesse sen-
tido, vale ressaltar que os dois primeiros 
blocos (bloco 1: a identidade organizacional 

Formulação estratégica:
a identidade organizacional e o
Mapa Estratégico do TJCE 2030
estão de�nidos.

e o processo estratégico; bloco2: Balanced 
Scorecard e o Mapa Estratégico) da segun-
da etapa do Plano estão concluídos. Ou 
seja, já percorrermos todos os 4 blocos da 
primeira etapa de Diagnóstico e Análise 
Organizacional e os 2 primeiros blocos da 
segunda etapa de Formulação Estratégica. 

Até agora, a segunda etapa do Plano Estra-
tégico TJCE 2030 foi conduzida a partir dos 
resultados obtidos na etapa anterior, espe-
cialmente nas análises swot, de cenários e 
das partes interessadas. Importante desta-
car que ela se iniciou com a discussão da 
identidade organizacional e do processo 
estratégico. 

Nesse bloco, o ponto focal foi a definição da 
missão, da visão de futuro e dos valores 
organizacionais. Esses três elementos 
estratégicos correspondem aos principais 
direcionadores de uma organização e, por-
tanto, máxima atenção foi dada a eles.

Considerando a importância do assunto, 
dois workshops foram realizados.

No primeiro workshop, em 31/07,  o Grupo 
de Desenvolvimento discutiu a proposta de 
missão organizacional, de caráter mais 
duradouro e que representasse a razão de 
ser da organização; de visão de futuro, de 
caráter transformacional e que represen-
tasse o “como” a organização quer se posi-
cionar e ser vista no futuro; e dos valores 
organizacionais , que representassem os 
princípios ou crenças que servem de guia 
para comportamentos, atitudes e decisões 
das pessoas no âmbito da atuação no TJCE, 
conforme observado na figura a seguir:

Logo em seguida, o TJCE abriu espaço para 
que todos os servidores pudessem se ma-
nifestar por meio de consulta no TJNET 
entre os dias 6 e 12/08. Nessa consulta, 
todos os magistrados, servidores, estagiá-
rios e demais colaboradores do Poder Judi-
ciário estadual puderam participar.

Após a consulta, aconteceu o segundo 
workshop com o Grupo de Desenvolvimen-
to, no dia 14/08, que utilizou os resultados 
do primeiro encontro e das sugestões dos 
demais servidores para consolidar o seu 
entendimento sobre a missão e os valores 
organizacionais, e, principalmente, sobre a 
visão de futuro capaz de orientar uma ação 
transformacional do TJCE para o horizonte 
de 2030.

Decorrida essa fase, passou-se para o 
segundo bloco da etapa de construção do 
Plano: o Balanced Scorecard e o Mapa 
Estratégico.  Ambos também ocorreram 
em dois workshops. No primeiro deles, rea-
lizado em 28/08, o Grupo de Desenvolvi-
mento, dividido em 3 grupos de discussão, 
propuseram objetivos estratégicos afins a 
cada uma das três perspectivas que com-
põem o Mapa Estratégico do TJCE: Recur-
sos, Aprendizado e Crescimento; Processos 
Internos; e Sociedade e Beneficiários. Foi 
uma discussão bastante rica, repleta de 
boas sugestões não apenas em termos de 
objetivos, mas também de possíveis proje-
tos ou ações a serem tratados em momen-
tos posteriores da construção do Plano 
Estratégico do TJCE.

O segundo workshop desse bloco ocorreu 
em 04/09, oportunidade em que cada 
grupo pode tecer comentários e dar suges-
tões aos objetivos definidos por outros 
grupos. Na sequência, os grupos originais, 
ou seja, aqueles que definiram primeira-
mente os objetivos no âmbito de cada 

perspectiva, fizeram uma validação das 
sugestões. Por fim, já reunidos em plenária, 
os participantes do workshop explicitaram 
os desafios e a satisfação em participar da 
construção do Mapa Estratégico e foram 
informados de que o material seria submeti-
do à validação do Grupo Gestor.



Mapa da Jornada 

Olá! Este segundo boletim eletrônico pre-
tende sumarizar os principais aconteci-
mentos relacionados à construção partici-
pativa do Plano Estratégico do TJCE para 
2030 até o presente momento. E nesse sen-
tido, vale ressaltar que os dois primeiros 
blocos (bloco 1: a identidade organizacional 

Como podem ver
estamos caminhando muito bem! 

e o processo estratégico; bloco2: Balanced 
Scorecard e o Mapa Estratégico) da segun-
da etapa do Plano estão concluídos. Ou 
seja, já percorrermos todos os 4 blocos da 
primeira etapa de Diagnóstico e Análise 
Organizacional e os 2 primeiros blocos da 
segunda etapa de Formulação Estratégica. 

Até agora, a segunda etapa do Plano Estra-
tégico TJCE 2030 foi conduzida a partir dos 
resultados obtidos na etapa anterior, espe-
cialmente nas análises swot, de cenários e 
das partes interessadas. Importante desta-
car que ela se iniciou com a discussão da 
identidade organizacional e do processo 
estratégico. 

Nesse bloco, o ponto focal foi a definição da 
missão, da visão de futuro e dos valores 
organizacionais. Esses três elementos 
estratégicos correspondem aos principais 
direcionadores de uma organização e, por-
tanto, máxima atenção foi dada a eles.

Considerando a importância do assunto, 
dois workshops foram realizados.

No primeiro workshop, em 31/07,  o Grupo 
de Desenvolvimento discutiu a proposta de 
missão organizacional, de caráter mais 
duradouro e que representasse a razão de 
ser da organização; de visão de futuro, de 
caráter transformacional e que represen-
tasse o “como” a organização quer se posi-
cionar e ser vista no futuro; e dos valores 
organizacionais , que representassem os 
princípios ou crenças que servem de guia 
para comportamentos, atitudes e decisões 
das pessoas no âmbito da atuação no TJCE, 
conforme observado na figura a seguir:

Logo em seguida, o TJCE abriu espaço para 
que todos os servidores pudessem se ma-
nifestar por meio de consulta no TJNET 
entre os dias 6 e 12/08. Nessa consulta, 
todos os magistrados, servidores, estagiá-
rios e demais colaboradores do Poder Judi-
ciário estadual puderam participar.

Após a consulta, aconteceu o segundo 
workshop com o Grupo de Desenvolvimen-
to, no dia 14/08, que utilizou os resultados 
do primeiro encontro e das sugestões dos 
demais servidores para consolidar o seu 
entendimento sobre a missão e os valores 
organizacionais, e, principalmente, sobre a 
visão de futuro capaz de orientar uma ação 
transformacional do TJCE para o horizonte 
de 2030.

Decorrida essa fase, passou-se para o 
segundo bloco da etapa de construção do 
Plano: o Balanced Scorecard e o Mapa 
Estratégico.  Ambos também ocorreram 
em dois workshops. No primeiro deles, rea-
lizado em 28/08, o Grupo de Desenvolvi-
mento, dividido em 3 grupos de discussão, 
propuseram objetivos estratégicos afins a 
cada uma das três perspectivas que com-
põem o Mapa Estratégico do TJCE: Recur-
sos, Aprendizado e Crescimento; Processos 
Internos; e Sociedade e Beneficiários. Foi 
uma discussão bastante rica, repleta de 
boas sugestões não apenas em termos de 
objetivos, mas também de possíveis proje-
tos ou ações a serem tratados em momen-
tos posteriores da construção do Plano 
Estratégico do TJCE.

O segundo workshop desse bloco ocorreu 
em 04/09, oportunidade em que cada 
grupo pode tecer comentários e dar suges-
tões aos objetivos definidos por outros 
grupos. Na sequência, os grupos originais, 
ou seja, aqueles que definiram primeira-
mente os objetivos no âmbito de cada 

perspectiva, fizeram uma validação das 
sugestões. Por fim, já reunidos em plenária, 
os participantes do workshop explicitaram 
os desafios e a satisfação em participar da 
construção do Mapa Estratégico e foram 
informados de que o material seria submeti-
do à validação do Grupo Gestor.



Missão Visão

Valores

Nossa Missão
Garantir direitos para realizar 
justiça no Ceará Visão de 

Futuro
Ser um tribunal 
de referência 
nacional em 
celeridade e 
eficiência, reco-
nhecido por ser 
acessível e por 
contribuir com 
a redução das 
desigualdades

Nossos Valores
celeridade, efetividade, 
transparência, diálogo com a 
sociedade, humanização e 
empatia, ética, acessibilidade, 
inovação, excelência nos 
trabalhos e sustentabilidade

Olá! Este segundo boletim eletrônico pre-
tende sumarizar os principais aconteci-
mentos relacionados à construção partici-
pativa do Plano Estratégico do TJCE para 
2030 até o presente momento. E nesse sen-
tido, vale ressaltar que os dois primeiros 
blocos (bloco 1: a identidade organizacional 

e o processo estratégico; bloco2: Balanced 
Scorecard e o Mapa Estratégico) da segun-
da etapa do Plano estão concluídos. Ou 
seja, já percorrermos todos os 4 blocos da 
primeira etapa de Diagnóstico e Análise 
Organizacional e os 2 primeiros blocos da 
segunda etapa de Formulação Estratégica. 

Até agora, a segunda etapa do Plano Estra-
tégico TJCE 2030 foi conduzida a partir dos 
resultados obtidos na etapa anterior, espe-
cialmente nas análises swot, de cenários e 
das partes interessadas. Importante desta-
car que ela se iniciou com a discussão da 
identidade organizacional e do processo 
estratégico. 

Nesse bloco, o ponto focal foi a definição da 
missão, da visão de futuro e dos valores 
organizacionais. Esses três elementos 
estratégicos correspondem aos principais 
direcionadores de uma organização e, por-
tanto, máxima atenção foi dada a eles.

Considerando a importância do assunto, 
dois workshops foram realizados.

No primeiro workshop, em 31/07,  o Grupo 
de Desenvolvimento discutiu a proposta de 
missão organizacional, de caráter mais 
duradouro e que representasse a razão de 
ser da organização; de visão de futuro, de 
caráter transformacional e que represen-
tasse o “como” a organização quer se posi-
cionar e ser vista no futuro; e dos valores 
organizacionais , que representassem os 
princípios ou crenças que servem de guia 
para comportamentos, atitudes e decisões 
das pessoas no âmbito da atuação no TJCE, 
conforme observado na figura a seguir:

Logo em seguida, o TJCE abriu espaço para 
que todos os servidores pudessem se ma-
nifestar por meio de consulta no TJNET 
entre os dias 6 e 12/08. Nessa consulta, 
todos os magistrados, servidores, estagiá-
rios e demais colaboradores do Poder Judi-
ciário estadual puderam participar.

Após a consulta, aconteceu o segundo 
workshop com o Grupo de Desenvolvimen-
to, no dia 14/08, que utilizou os resultados 
do primeiro encontro e das sugestões dos 
demais servidores para consolidar o seu 
entendimento sobre a missão e os valores 
organizacionais, e, principalmente, sobre a 
visão de futuro capaz de orientar uma ação 
transformacional do TJCE para o horizonte 
de 2030.

Decorrida essa fase, passou-se para o 
segundo bloco da etapa de construção do 
Plano: o Balanced Scorecard e o Mapa 
Estratégico.  Ambos também ocorreram 
em dois workshops. No primeiro deles, rea-
lizado em 28/08, o Grupo de Desenvolvi-
mento, dividido em 3 grupos de discussão, 
propuseram objetivos estratégicos afins a 
cada uma das três perspectivas que com-
põem o Mapa Estratégico do TJCE: Recur-
sos, Aprendizado e Crescimento; Processos 
Internos; e Sociedade e Beneficiários. Foi 
uma discussão bastante rica, repleta de 
boas sugestões não apenas em termos de 
objetivos, mas também de possíveis proje-
tos ou ações a serem tratados em momen-
tos posteriores da construção do Plano 
Estratégico do TJCE.

O segundo workshop desse bloco ocorreu 
em 04/09, oportunidade em que cada 
grupo pode tecer comentários e dar suges-
tões aos objetivos definidos por outros 
grupos. Na sequência, os grupos originais, 
ou seja, aqueles que definiram primeira-
mente os objetivos no âmbito de cada 

Identidade
Organizacional

perspectiva, fizeram uma validação das 
sugestões. Por fim, já reunidos em plenária, 
os participantes do workshop explicitaram 
os desafios e a satisfação em participar da 
construção do Mapa Estratégico e foram 
informados de que o material seria submeti-
do à validação do Grupo Gestor.



Sociedade e Bene�ciários

Fortalecer redes e priorizar 
ações e processos judiciais 
relacionados à Agenda 2030 
da ONU Garantir o atendimento 

acessível, acolhedor e 
resolutivo

Promover a celeridade e a 
qualidade na prestação dos 

serviços

Intensicar a comunicação 
ativa e engajada do Judiciário 

com a sociedade

Fortalecer as soluções 
consensuais de con�ito nas 
esferas judicial e extrajudicial

Missão: Garantir direitos para realizar 
justiça no Ceará

Visão: Ser um tribunal de referência nacional em 
celeridade e e�ciência, reconhecido por ser 

acessível e por contribuir com a 
redução das desigualdades

 celeridade, 
efetividade, transparência, 
diálogo com a sociedade, 

humanização e empatia, ética, 
acessibilidade, inovação, excelência nos 

trabalhos e sustentabilidade

Valores

Processos Internos

Fortalecer as ações integradas 
com instituições do sistema 

de justiçaRacionalizar as execuções 
scais, demandas repetitivas 
e grandes litigantes

Fortalecer o sistema de 
juizados especiais Aperfeiçoar a gestão da 

justiça criminal
Otimizar a gestão de 

expedientes judiciais

Fortalecer a estrutura de 
apoio à scalizaçao das 
atividades extrajudiciais

Recursos, aprendizado
e crescimento 

Recursos físicos e financeiros
Prover estrutura física 

segura, acessível, 
sustentável e �exível

Fortalecer a gestão e a 
sustentabilidade orçamentária 
e nanceira

Tecnologia da informação e comunicação

Prover soluções de TIC 
inovadoras e integradas para a 

transformação digital

Fortalecer a inteligência de 
dados e a segurança da 
informação

Pessoas

Implantar e consolidar a 
política de gestão por 
desempenho alinhada à 
estratégia

Fortalecer a cultura de 
inovação e suas competências

Aprimorar a gestão de 
pessoas

Fortalecer a governança e a comunicação 
institucional

Governança institucional

Olá! Este segundo boletim eletrônico pre-
tende sumarizar os principais aconteci-
mentos relacionados à construção partici-
pativa do Plano Estratégico do TJCE para 
2030 até o presente momento. E nesse sen-
tido, vale ressaltar que os dois primeiros 
blocos (bloco 1: a identidade organizacional 

e o processo estratégico; bloco2: Balanced 
Scorecard e o Mapa Estratégico) da segun-
da etapa do Plano estão concluídos. Ou 
seja, já percorrermos todos os 4 blocos da 
primeira etapa de Diagnóstico e Análise 
Organizacional e os 2 primeiros blocos da 
segunda etapa de Formulação Estratégica. 

Até agora, a segunda etapa do Plano Estra-
tégico TJCE 2030 foi conduzida a partir dos 
resultados obtidos na etapa anterior, espe-
cialmente nas análises swot, de cenários e 
das partes interessadas. Importante desta-
car que ela se iniciou com a discussão da 
identidade organizacional e do processo 
estratégico. 

Nesse bloco, o ponto focal foi a definição da 
missão, da visão de futuro e dos valores 
organizacionais. Esses três elementos 
estratégicos correspondem aos principais 
direcionadores de uma organização e, por-
tanto, máxima atenção foi dada a eles.

Considerando a importância do assunto, 
dois workshops foram realizados.

No primeiro workshop, em 31/07,  o Grupo 
de Desenvolvimento discutiu a proposta de 
missão organizacional, de caráter mais 
duradouro e que representasse a razão de 
ser da organização; de visão de futuro, de 
caráter transformacional e que represen-
tasse o “como” a organização quer se posi-
cionar e ser vista no futuro; e dos valores 
organizacionais , que representassem os 
princípios ou crenças que servem de guia 
para comportamentos, atitudes e decisões 
das pessoas no âmbito da atuação no TJCE, 
conforme observado na figura a seguir:

Logo em seguida, o TJCE abriu espaço para 
que todos os servidores pudessem se ma-
nifestar por meio de consulta no TJNET 
entre os dias 6 e 12/08. Nessa consulta, 
todos os magistrados, servidores, estagiá-
rios e demais colaboradores do Poder Judi-
ciário estadual puderam participar.

Após a consulta, aconteceu o segundo 
workshop com o Grupo de Desenvolvimen-
to, no dia 14/08, que utilizou os resultados 
do primeiro encontro e das sugestões dos 
demais servidores para consolidar o seu 
entendimento sobre a missão e os valores 
organizacionais, e, principalmente, sobre a 
visão de futuro capaz de orientar uma ação 
transformacional do TJCE para o horizonte 
de 2030.

Decorrida essa fase, passou-se para o 
segundo bloco da etapa de construção do 
Plano: o Balanced Scorecard e o Mapa 
Estratégico.  Ambos também ocorreram 
em dois workshops. No primeiro deles, rea-
lizado em 28/08, o Grupo de Desenvolvi-
mento, dividido em 3 grupos de discussão, 
propuseram objetivos estratégicos afins a 
cada uma das três perspectivas que com-
põem o Mapa Estratégico do TJCE: Recur-
sos, Aprendizado e Crescimento; Processos 
Internos; e Sociedade e Beneficiários. Foi 
uma discussão bastante rica, repleta de 
boas sugestões não apenas em termos de 
objetivos, mas também de possíveis proje-
tos ou ações a serem tratados em momen-
tos posteriores da construção do Plano 
Estratégico do TJCE.

O segundo workshop desse bloco ocorreu 
em 04/09, oportunidade em que cada 
grupo pode tecer comentários e dar suges-
tões aos objetivos definidos por outros 
grupos. Na sequência, os grupos originais, 
ou seja, aqueles que definiram primeira-
mente os objetivos no âmbito de cada 

No dia 14/09, o Presidente do TJCE, Des. Washington Araújo, condu-
ziu a primeira reunião do Grupo de Validação, responsável pela 
avaliação e aprovação dos trabalhos de construção do Plano Estraté-
gico TJCE 2030. Na ocasião, os componentes estratégicos (missão, 
visão de futuro e valores) e o Mapa Estratégico foram validados. Em 
essência, a visão de futuro teve a sua redação aperfeiçoada, porém 
mantendo o sentido discutido anteriormente, e todos os demais 
componentes estratégicos, incluindo missão, valores e os objetivos 
definidos nas 3 perspectivas foram aprovados. No final da reunião, o 
Grupo fez questão de elogiar os trabalhos desenvolvidos até o 
momento e de reforçar a importância dessa ação para a construção 
do futuro desejado para o TJCE.

A figura a seguir ilustra o Mapa Estratégico final, após o 
trabalho de construção do Grupo de Desenvolvimento e de 
apreciação do Grupo de Validação:

perspectiva, fizeram uma validação das 
sugestões. Por fim, já reunidos em plenária, 
os participantes do workshop explicitaram 
os desafios e a satisfação em participar da 
construção do Mapa Estratégico e foram 
informados de que o material seria submeti-
do à validação do Grupo Gestor.



Melhores
momentos
dos últimos
blocos

Como já mencionado no primeiro boletim 
eletrônico, o TJCE também disponibilizou 
cinco turmas EaD do Curso de “Gestão 
Estratégica Orientada para Resultados, 
cujos conteúdos percorrem as mesmas 
discussões necessárias à construção do 
Plano Estratégico TJCE. Dessa forma, os 
participantes são instigados a dar suges-
tões e a realizar análises, bem como a votar 
em sugestões de outros colegas de traba-
lho a exemplo do que foi realizado com a 
discussão da missão, visão de futuro e valo-
res. Essas atividades interativas, ressalta-se, 
são extensivas a todos os servidores do 
TJCE e não apenas àqueles matriculados 
nas referidas turmas. 

A imagem a seguir ilustra importantes mo-
mentos dos dois blocos percorridos nessa 
segunda etapa de construção do Plano 
Estratégico do TJCE 2030. 

 

 

 

 



Parabéns a todos que fizeram 
parte dessa conquista! Há ainda 
um bom caminho a ser percor-
rido. Se é verdade que estamos 
avançando bem, também não 
podemos deixar de reconhecer 
que precisamos seguir firmes e 
participativos na construção do 
Plano Estratégico TJCE 2030. 
Afinal, estamos tratando do 
futuro de nossa organização.

Obrigado pela sua 
participação. Sigamos 
juntos e façamos do 
TJCE uma organização 
capaz de agregar ainda 
mais valor para a 
sociedade!


