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RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período JANEIRO/2019 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 ia PATOS DE MINAS 

Magistrado: Registro inválido 

,Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação indiyidualizada: 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 

  

o 

O 

o 

O 

O 

  

  

 

Sentenças sem julgamento do mérito: 

   

      

'Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as dejejeição de queixa e as de denúncias: 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou 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: 

,Processos Conclusos para Sentença Fora do Prazo: 	1  

Audiências realizadas de conciliação: 

lAudiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiências realizadas de naturalização: 

Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias: 

o 

O 

o 

^ 

[Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

!Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

Acusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

iJulgamento convertido em diligência: 

Júri: 

Saldo de Processos Atribuídos 
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Data de emissão: 11/02/19 13:11 

Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JANEIRO/2019 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 
	

la  PATOS DE MINAS 

Magistrado: HELENO BICALHO 

[Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

46j 

o 

[Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 21  

Sentenças sem julgamento do mérito: 9 

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

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP)-dide1súspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): o 

[Decisões finais: 11 

Decisões interlocutórias: 	 ' . 42 

[Despachos: 114j 
•• 

Processos Conclusos para Despacho Total: 55 

[Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo: _ 01 

Processos Conclusos para Decisão Total: 67 

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: 

ÍZidiências realizadas outras: 

Interrogatórios:  

[Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 
r-- 
[Acusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri:  

[Saldo de Processos Atribuídos 	 

61 

57 

1; 

• 
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o 
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Data de emissão: 11/02/19 13:11 

q44,s.Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 
• ‘: 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período:.1  JANEIRO/2019 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 1' PATOS DE MINAS 

Magistrado: GUILHERME MENDONÇA DOEHLER 

Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 

.Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

.Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias:.  

Sentenças sem julgamento do mérito: 
— 

Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as defejesição de queixa e as de denuncias 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de suspensão condicional da pena'(sursis, art. 696 CPP): _ 	_ 	— -• -- ---   
Decisões finais:  

f 

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: 

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 Atribuídos 

Decisões interlocutórias: 

Despachos: 

o 

o 

o,  

O.  

O.  

2 

0 
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Data de emissão: 11/02/19 13:11 

Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 

RELATÓRIO pg FIRODUT,IVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JANEIRO/2019 
: 	• 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS 	 ia  PATOS DE MINAS 

Magistrado: FELIPE SIMOR DE FREITAS 

[Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 	 O' 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	 O 
r- 
1Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 	 O, 

Sentenças sem julgamento do mérito: 	 O  

[S-entenças condenatórias e absolutórias, bem corno as de rejeição de queixa e as de denúncias: 	 _ (3( 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 ÇP) ou.d,e,suspens,ão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 	 O 
' , 

[Decisões finais: 	 0! 

Decisões interlocutórias: 	 O  

o 

¡Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

[Acusados ou condenados advertidos: _ _ 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri: 

[Despachos: 

Processos Conclusos para Despacho Total:  

íProcessos 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:  

[Audiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiências realizadas de naturalização: 

[Audiências  realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias: 

iv_Xudiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

o 

O 
-1 

O 

Saldo de Processos Atribuídos 
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Data de emissão: 11/02119 13:12 
. 	• 

Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JANEIRO/2019 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATOS DE MINAS: 

Magistrado: HELENO BICALHO 

JEF ADJ - ia  PATOS DE MINAS 

mifr 
[Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação ingividualizada: 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 

[sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 

Sentenças sem julgamento do mérito: 	_ 
[Sentenças condenatórias e absolutórias, bem corno as de rejeição de queixa e as de denúncias: 

Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou de isuspensão con,diciohal  da pena (sursis, art. 696 CPP): 
. • 

J 	 •`" . 	, • 	• . 

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: lt 

27 

6 

3 

O 

O 

0 

9 

148 

55 

o 

49 

Processos Conclusos para Sentença Total: 128 

Processos  Conclusos para Sentença Fora do Prazw 

Audiências realizadas de conciliação: .  

[Audiências realizadas de instrução e julgamento .•.:: 

Audiências realizadas de naturalização: O 

[Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias:  

[Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

01 

o 

O 

o 

Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 	 

[Acusados ou condenados advertidos: 
_ 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri: 

[Saldo de Processos Atribuídos 2.255, s.._ 
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Data de emissão: 11/02/19 13:12 

Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período: JANEIRO/2019 

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

Magistrado: Registro inválido 

Sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 	 o  

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	• 	 o  

[Sentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 	 o; 

Sentenças sem julgamento do mérito: 
	

o  

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

[Decisões finais: 

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

Decisões interlocutórias:  

[Despachos: 	 - 
Processos Conclusos para Despacho Total: 

kr'rocessos 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: 

[Audiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiéncias realizadas de naturalização: 

[Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias: 

[Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 	 O 

[6:poimentos pessoais tornados: 

Testemunhas inquiridas: 	 O 	 $.) 	• 
[Acusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 	 O 

[Julgamento convertido em diligência: 

Júri: 	 • 
O 

o 
—1 

o 

o 

ol 

Saldo de Processos Atribuidos 	 831  _ _ 
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Data de emissão: 11/02/19 13:12 

Data de atualização dos dados: 09/02/19 18:06 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE DO MAGISTRADO 

Período JANEIRO/2019 

	

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

Magistrado: WAGMAR ROBERTO SILVA 

	

, 	  --- 
[sentenças com julgamento do mérito, fundamentação individualizada: 	 O 

Sentenças com julgamento do mérito, repetitivas: 	r 	 O 
- 
iSentenças com julgamento do mérito, homologatórias: 

Sentenças sem julgamento do mérito: 	 O 
	,. 	  

[Sentenças condenatórias e absolutórias, bem como as sfe rejeição de queixa e as de  denúncias: 
--- Sentenças extintivas de punibilidade (art. 107 CP) ou dejsuspensão condicional da pena (sursis, art. 696 CPP): 	 O  

1 
0 

o 

31 

O 

qi 

    

o 

01 

	 1 

1 

o 

    

    

     

[Audiências realizadas de justificação prévia: 

Audiências realizadas admonitórias:  

[Audiências realizadas outras: 

Interrogatórios: 

[Depoimentos pessoais tomados: 

Testemunhas inquiridas: 

kcusados ou condenados advertidos: 

Peritos e assistentes técnicos ouvidos: 
	

O 

[Julgamento convertido em diligência: 
	

O 

Júri: 

	01 

0
1 

[Decisões finais: 

Decisões interlocutóriàs:  

[Despachos: 

Processos Conclusos para Despacho Total:  

[Processos Conclusos para Despacho Fora do Prazo:  

Processos Conclusos para Decisão Total:  

[Processos Conclusos para Decisão Fora do Prazd:' 

Processos Conclusos para Sentença Total:  

[Processos Conclusos para Sentença Fora do Praza:•-• 

Audiências realizadas de conciliação: 

[Audiências realizadas de instrução e julgamento 

Audiências realizadas de naturalização: 

O 

Saldo de  Processos Atribuídos 

Marco Antônio Caldeira Ledo 
MG 2013103 

Dketor de Secretaria - 1° Varz.  
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