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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Per̂íodo: JULHO/2018' 	• 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 JEF ADJ - ia  PATOS DE MINAS 

Magistrado: GUSTAVO SORATTO ULIANO 

Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação indiidualizada: 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

Sentenças com julgamento do mérito, homologatárias: 

Sentenças sem julgamento do mérito: 
r-- 

[Sentenças condenatórias e absolutórias, bem corno as deLrejeiça-o de queixa e as de denúncias: 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou d,esu,spensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 

Decisões finais: 

Decisões interlocutórias: 

[Despachos: 

Processos Conclusos para Despacho Total:  

[Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Decisão Total: 

[Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Sentença Total:  

[Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 

Audiências realizadas de conciliação: 

0 

O 

o 

„ 

Audiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiências realizadas de naturalização: 

Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias: 
	 o  

Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 
	 O 

Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

rAcusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

Saldo de Processos Atribuídos 

o 

o 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri: 

O 

o 

o 
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RELATÓRIO•  DE PRORUTIVIDADE.DO.MAGISTRADO 

PeríodO: JULHO/2018 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 

 

ia  PATOS DE MINAS 

Magistrado: FELIPE EUGÊNIO DE ALMEIDA AGUIAR 

  

     

r 	 1 
1ntenças com julgamento do mérito, fundamentação indiyidualizada: 	 0, 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	 O 

	

_____ _ ,• 	_______ 	 

Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 1 	 O 

..- • 	,1 Sentenças sem julgamento do mérito: 	 O  

[Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as d, rejeição de queixa e as de denúncias:  

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) oy de suspensão' condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 
- ,±:—...--, --...„--..- 	....:-,, • - 	,;.. 

[Decisões finais: 

Decisões interlocutórias: 

[Despachos: 

Processos Conclusos para Despacho Total: 

Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Decisão Total: 

[Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Sentença Total:  

11:-)rocessos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 	1 ' • 

Audiências realizadas de conciliação: 	'  

[Audiências realizadas de instrução e julgamento : • [ 

Audiências realizadas de naturalização: 	 

[Audiências realizadas de justificação prévia: 	 ‘• • : • 

Audiências realizadas admonitórias:  

[Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

[Acusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri:  

[Saldo de Processos Atribuidos - 
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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JULHO/2018 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE'PATOS DE MINAS 	 *ia PATOS DE MINAS 

Magistrado: HELENO BICALHO 

    

[Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

          

         

8, 

1 

              

              

!Sentenças com julgamento do mérito, homologatárias: 	 2 

Sentenças sem julgamento do mérito: 	 1  

¡Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as de rejeição de queixa e as de denúncias: 	 31 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de suspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 

[Decisões finais: 	 1 

Decisões interlocutórias: 	34 

[Despachos: 	 169j 

Processos Conclusos para Despacho Total: 	 9 

Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo: 	 OE 

Processos Conclusos para Decisão Total: 	 81 r- 
[Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: 	 3, 
Processos Conclusos para Sentença Total: 	 36 
r 
¡Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 	 Oj 

Audiências realizadas de conciliação: 
- 
	 o 

1Audiências realizadas de instrução e julgamento 	 lE 

Audiências realizadas de naturalização: 	 o 
-1 ;Audiências realizadas de justificação prévia: 	 01 

Audiências realizadas admonitórias: 
E 

IAudiências realizadas outras: 	 Oj 

Interrogatórios: 	 O 
r— 
;Depoimentos pessoais tomados: 	 21 

Testemunhas inquiridas: 	 • • 	 6 

;Acusados ou condenados advertidos: 	 0: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 	 O 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri: 
r— 
[Saldo de Processos Atribuídos 	 3.236. 

o 
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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período.  JU,LHO/20.1.8. 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 ia  PATOS DE MINAS 

Magistrado: Registro inválido 

LSentenças com  julgamento do mérito, fundamentação in4idualizada:  
! 	 . 	

O
1
i 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	 O 

/Sentenças com julgamento do mérito, homologatárias: 
	 o 

Sentenças sem julgamento do mérito: • 	 O 

!
1 

'Sentenças condenatárias e absolutórias, bem como as de rejeição de queixa e as de denúncias: 	 0' 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de sluspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 	 O 

'Decisões finais:  1. 
Decisões interlocutárias: 

Lli_e§pachos: 

Processos Conclusos para Despacho Total: 
	 O 

1 
Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo: 1 

O:
i  

Processos Conclusos para Decisão Total: I 8 

Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: 
i 

0 

Processos Conclusos para Sentença Total: 4 

Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: ' ,.. 1 01 

Audiências realizadas de conciliação: . O 

!Audiências realizadas de instrução e julgamento - 01  

Audiências realizadas de naturalização: 1 O 

Audiências realizadas de justificação prévia: ' 
I 

Oj 

Audiências realizadas admonitórias: 
	 o 

rAudiências realizadas outras:  

Interrogatórios: 
	 o 

Testemunhas inquiridas: 
	 o  

/Acusados ou condenados advertidos: 

O 

!pfpoimentos pessoais tomados: 

o Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

kigamento convertido em diligência: 

Júri: 

o
! 

O 

Saldo de Processos Atribuídos 
	 901 

• 



Decisões finais: o 
3 Decisões interlocutórias: 

o 
1 

0 

Audiências realizadas de naturalização: 

,Audiências realizadas de justificação prévia: 

  
Oj 

o 

!Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

!Depoimentos  pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

Audiências realizadas admonitórias: 

o 

!Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada:  
1 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

!Sentenças com julgamento do mérito,  homologatórias: - 

Sentenças sem julgamento do mérito: 

!Sentenças condenatórias e absolutórias,  bem como as de rejeição de queixa e as de denúncias: 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de suspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 	 O 

Despachos:  

Processos Conclusos para Despacho Total: 

processos Conclusos  para Despacho Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Decisão Total: 

!processos Conclusos  para Decisão Fora do Prazo: 

Processos Conclusos para Sentença Total: 
t 
Processos Conclusos  para Sentença Fora do Prazo:  

Audiências realizadas de conciliação: 

!Audiências realizadas de instrução e julgamento 

o 

o 

01 

0
1 
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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JULHO/2018 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 ia PATOS DE MINAS 

Magistrado: THIAGO CORDERO PIVOTTO 

Acusados ou condenados advertidos:  

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

!Julgamento convertido em diligência:  

Júri: 

!,Saldo de Processos Atribuídos  
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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JULHO/2018 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS', 	 ia  PATOS DE MINAS 

Magistrado: WAGMAR ROBERTO SILVA 

isentenças com julgamento do mérito, fundamentação in4idualizada 
	 o, 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	 O 
i----- 
[Sentenças com julgamento do mérito, homologatárias:    O 

Sentenças sem julgamento do mérito: 	 O 

[Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as dei rejeição de queixa e as de denúncias: 	 O _., 
i 

1 
Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de suspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 	 O 

[Decisões finais: 

Decisões interlocutárias: 

[Despachos: 	 L 
Processos Conclusos para Despacho Total: 

rocessos Conclusos para Despacho Fora do Prazá: , 	, 

Processos Conclusos para Decisão Total: 

o, 
o 

0' 

O 

oi  
o 

o 

  
ol 

O 

Julgamento convertido em diligência: 

Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazo: • ' 

Processos Conclusos para Sentença Total: 	 

[Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 

Audiências realizadas de conciliação: 

[Audiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiências realizadas de naturalização: 

!Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias: 

Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

[Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

Acusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: • 

	1 

j 
12 

63j 

	o 

o 

o 

o Júri: 

[Saldo de Processos Atribuídos 
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MakoAn mo Caldeira Leáo 
tc 2013103 

Diretor de Secretaria - Is Vara 
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