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Finalidade  

Possibilitar uma melhor visualização do trabalho desenvolvido em conciliação e instrução cível pela 

vara/unidade judiciária no decorrer do tempo possibilitando a identificação de resultados com mais 

clareza, a efetividade da gestão processual, a análise interna do desempenho obtido visando decisões 

gerenciais com mais qualidade, bem como a publicidade dos resultados mensais para o público 

usuário da vara/unidade. 

 

Passo-a-passo para implantação  

Inicialmente é feita coleta dos dados mensais referentes às atividades próprias das modalidades de 

audiências de conciliação e de instrução cível. Com isso, são organizados os dados por quesitos no 

intuito de organizar as informações mais significativas de cada uma das modalidades. Exemplos de 

quesitos (para audiências de conciliação): quantidade de audiências designadas, audiências realizadas 

e não realizadas, audiências realizadas com acordo e audiências realizadas sem acordo. No caso da 

modalidade de instrução cível, há a diferença de as audiências realizadas poderem ser com ou sem 

sentença. 

Tendo obtidos todos esses dados mensais, são confeccionados gráficos que propiciem a exposição do 

desempenho da unidade com relação às modalidades citadas. 

 

Resultados alcançados 

A partir do início do funcionamento desta iniciativa, foi possível haver uma maior noção do 

desempenho e efetividade obtidas mensalmente pela vara. 

Em posse dos gráficos, a unidade pode identificar seus resultados com mais assertividade, conhecer 

mais claramente a efetividade de sua gestão processual, analisar internamente seu desempenho 

obtido visando decisões gerenciais com mais qualidade e publicizar seus resultados para o público 

usuário da vara/unidade. 

 

 

 

 

  

 

 


