IDENTIFICAÇÃO
INICIATIVA IMPI – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE PRODUTIVIDADE
INDIVIDUAL

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se como resultado o mapa fidedigno das produtividades de cada um dos envolvidos na
prestação jurisdicional.
Valorização dos servidores efetivos
Celeridade na entrega dos atos judiciais.
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
( ) Garantia dos Direitos de cidadania
( ) Adoção de soluções alternativas de conflito
( ) Aprimoramento da gestão da justiça criminal
( ) Instituição da governança judiciária
( ) Combate à corrupção e à improbidade administrativa
( ) Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes
( X ) Melhoria da Gestão de Pessoas
( ) Melhoria da infraestrutura e governança de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)
( X ) Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
( ) Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas
( ) Aperfeiçoamento da Gestão de Custos
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
Criar e implantar a ferramenta que passa a aferir a produtividade dos servidores e magistrados
em tempo real de modo a identificar o que todos estão fazendo e como estão fazendo.
Instituição de metas mensais para cada unidade judiciária.
Seleção interna para ocupação de cargo comissionado
DESCRIÇÃO DO ESCOPO DA INICIATIVA
Tem por objetivo a distribuição da carga de trabalho entre as forças disponíveis no TJTO. A
distribuição da carga de trabalho de forma equânime aumentará a celeridade da prestação
jurisdicional.
Evitar o acúmulo de processos nas unidades judiciárias.
Reconhecimento para alcance da qualidade
Implantar o sistema de recompensa.
CLIENTES DO PROJETO
Todos os servidores e magistrados do Poder Judiciário.
JUSTIFICATIVA
Antes de qualquer medida e/ou projeto que visa a celeridade é a produtividade na prestação
jurisdicional e necessário saber quem produz, como produz e quanto produz; para daí
redistribuir a carga conforme o surgimento da demanda.
Eliminar o comodismo do servidor.
Ofertar oportunidade para demonstrar o desempenho.
Evitar o congestionamento impulsionando a atuação de judiciário

