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Pauta 

1. Apresentar a metodologia utilizada para captação de receita. 
A metodologia ocorre da seguinte forma:  

 A metodologia há como escopo as disposições do Art. 17, § 2º, da Lei Estadual nº 1.422/2001, 
que dispõem pertencer ao Poder Judiciário do Estado do Acre, 80% (oitenta por cento) da receita 
prevista no inciso I e a soma das receitas dos incisos II a VII . 

 Necessário instituir o grupo de trabalho, cronograma com prazos a fim de se alcançar o objetivo 
de forma mais rápida. 

 O método implica na análise dos valores residuais dos processos de até 5 anos que estão 
arquivados. É utilizado os extratos dos bancos (BB E CEF), Segregar valores de depósitos em 
até 5 anos; Compara os dados com o sistema interno (SAG) e classifica conforme a matriz/filtro 
por vara, sendo iniciado pela 1ª e 3ª vara cível; Na planilha em XLX contém os seguintes filtros: 
Vermelho: não recuperado; azul: não localizado; Verde: recuperado – baixado – arquivo mais de 
5 anos; amarelo < 100 

 Deve-se iniciar o método com as unidades jurisdicional de maior relevância; 

 O grupo de trabalho será dividido em 4 grupo com 3 líderes ( Normando, Robert e Antônio). 
 
 

 
 

Decisões 

Item Decisão Quem Quando 

1 
Marcar reunião com os FC4’s para tratar sobre a metodologia e 
importância do grupo de trabalho para o TJAC 

Dr. Leandro 19/03 

2 Capacitação da matrix 3 líderes 22/03 

3 Treinamento sobre SAG Ronaleudo 23/03 
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