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Anexo IV  –  Processos da Meta 2 do CNJ 
 

CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

01 0007503-56.2005.8.22.0019 (X) (  ) 
Meta 2/2009. Trata-se de inventário, conclusos para 
sentença desde 12/07/2010.  

(D) Informar andamento a cada 60 dias. 

02 0016941-43.2004.8.22.0019 (X) (  ) Meta 2/2009. Trata-se de rescisão contratual, conclusos 
para sentença desde 01/02/2010.  

(D) Informar andamento a cada 60 dias. 

03 0010765-48.2004.8.22.0019 (X) (  ) Meta 2/2009. Trata-se de inventário, em que aguarda 
perícia acerca de valor de bem inventariado.  

(D) Informar andamento a cada 60 dias. 

04 0015665-06.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/2010. Trata-se de busca e apreensão, pelo 
Decreto N. 911/1969. Aguarda cumprimento de 
precatória expedida à Comarca de Vilhena e distribuída 
em 05/05/2010. Não há etiqueta identificadora. 

(D) Afixar etiqueta e informar andamento a cada 60 
dias. A classe processual deve ser corrigida para 
Busca e Apreensão em alienação fiduciária (100058) 

05 0033655-10.2006.8.22.0019 (  ) (X) 
Meta 2/2010. Trata-se de ação monitória, convertida em 
execução de título judicial em 15/02/2007. Aguarda 
realização de praça. 

(D) Excluir processo da Meta 2 e incluí-lo na Meta 3. 
A classe processual deve ser corrigida para 
Cumprimento de sentença (100105). 

06 0022653-43.2006.8.22.0019 (X) (  ) 
Meta 2/2010.  Não há etiqueta de identificação. Trata-se 
de ação civil pública, em fase de especificação de 
provas. 

(D) Afixar etiqueta e informar andamento a cada 60 
dias. 

07 0023129-81.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/2010. Trata-se de ação de divisão e de 
demarcação de bens, em carga desde 09/07/2010. De 
acordo com o sistema, o processo ainda está em 
tramitação, sem sentença. Aguarda esclarecimento de 
perito. 

(D) Informar andamento a cada 60 dias. 

08 0028449-15.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/2010. Trata-se de ação reivindicatória, na qual 
foram incluídas partes no pólo passivo da demanda, 
como litisconsortes, sendo o mandado de citação 
juntado nos autos em 12/07/2010. Não há etiqueta 
identificadora. 

(D) Afixar etiqueta e informar andamento a cada 60 
dias. 

09 0024656-68.2006.8.22.0019 (  ) (X) 
Meta 2/2010. Meta 2/2010. Trata-se de ação monitória, 
convertida em execução de título judicial em 07/11/2006. 
Aguarda juntada de petição desde 22/06/2010. 

(D) Excluir processo da Meta 2 e incluí-lo na Meta 3. 
A classe processual deve ser corrigida para 
Cumprimento de sentença (100105). Juntar a 



CLAS NÚMERO DO PROCESSO 

IDENTIFICAÇÃO 
CORRETA? FASE ATUAL SUGESTÃO (S) / RECOMENDAÇÃO (R) / 

DETERMINAÇÃO (D) / NADA A REGISTRAR (NR) 
SIM NÃO 

petição e fazer conclusão. 

10 0030044-49.2006.8.22.0019 (  ) (X) 

Meta 2/2010. Meta 2/2010. Meta 2/2010. Trata-se de 
ação monitória, convertida em execução de título judicial 
em 05/03/2007. Aguarda resposta de bloqueio via Banco 
Central. 

(D) Excluir processo da Meta 2 e incluí-lo na Meta 3. 
A classe processual deve ser corrigida para 
Cumprimento de sentença (100105). 

11 0012852-06.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/2010. Trata-se Declaração de Ausência, com 
resposta de ofício acerca de eventual possibilidade de 
localização do requerido, juntado aos autos em 
12/07/2010.  

(D) Afixar etiqueta e informar andamento a cada 60 
dias. 

12 0004167-10.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/1010. Trata-se de reintegração de posse. De 
acordo com informação do SAP, encontra-se suspenso 
por decisão judicial desde 21/12/2006, em razão de 
aguardar decisão nos autos em que está apensado (N. 
0026144-58.2006.8.22.0019), onde houve recurso e foi 
remetido ao Tribunal de Justiça em 06/04/2010. 

(D) Informar andamento a cada 60 dias. 

13 0023730-87.2006.8.22.0019 (X) (  ) 

Meta 2/2010. Trata-se de inventário, cujo prazo de 
suspensão venceu em 14/06/2010, não havendo 
movimentação desde então. Não há etiqueta referente a 
Meta 2. 

(D) Afixar etiqueta, promover o andamento do 
processo e informar andamento a cada 60 dias. 

14 0033671-61.2006.8.22.0019 (X) (  ) 
Juizado - Meta 2/2010 – No SAP consta que houve 
arquivamento sem baixa desde 29/06/2007. Na verdade, 
encontra-se suspenso.  

(D) Não há previsão de suspensão do processo em 
procedimento do Juizado Especial Cível. Promover 
conclusão para o andamento do feito e informar 
andamento a cada 60 dias. 

15 0032179-34.2006.8.22.0019 (X) (  ) 
Juizado - Meta 2/2010 – No SAP consta que houve 
arquivamento sem baixa desde 29/06/2007. Na verdade, 
encontra-se suspenso. 

(D) Não há previsão de suspensão do processo em 
procedimento do Juizado Especial Cível. Promover 
conclusão para o andamento do feito e informar 
andamento a cada 60 dias. 

* “META 2 - 2009” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2005 e por ela ainda não julgados. 
* “META 2 - 2010” São os processos distribuídos na instância jurisdicional até 31/12/2006 e por ela ainda não julgados. 


