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SIGLA/TIPO CÓDIGO MOVIMENTO
11877 Absolvido sumariamente o réu - art. 415 do CPP
11876 Absolvido sumariamente o réu - art. 397 do CPP SIGLA/TIPO CÓDIGO MOVIMENTO

443 Concedido o Habeas Corpus 196 Extinta a execução ou o cumprimento da sentença
12475 Concedido o Habeas Corpus de ofício 1043 Extinta a Punibilidade por anistia, graça ou indulto

444 Concedido o Habeas Data 1050 Extinta a Punibilidade por Cumprimento da Pena
12041 Concedida a recuperação judicial 11411 Extinta a punibilidade por cumprimento da suspensão condicional do processo

442 Concedida a Segurança 12028 Extinta a punibilidade por cumprimento da transação penal 
451 Concedido em parte o Habeas corpus 11879 Extinta a punibilidade por decadência ou perempção
452 Concedido em parte o Habeas data 1042 Extinta a punibilidade por extinção da punibilidade por morte do agente
450 Concedida em parte a Segurança 1049 Extinta a punibilidade por pagamento integral do débito
202 Decretada a falência 1048 Extinta a punibilidade por perdão judicial
447 Denegado o Habeas Corpus 1046 Extinta a punibilidade por renúncia do queixoso ou perdão aceito 
448 Denegad o Habeas data 1047 Extinta a punibilidade por retratação do agente
446 Denegada a Segurança 1044 Extinta a punibilidade por retroatividade de lei
466 Homologada a Transação 10964 Extinto o Processo por Cumprimento da Medida Sócio-Educativa
220 Julgado improcedente o pedido 11801 Extinta a punibilidade pela reparação do dano

11409 Julgado improcedentes o pedido e o pedido contraposto 12735 Extinta a punibilidade em razão do cumprimento de acordo de não persecução penal
11407 Julgado improcedente o pedido e procedente o pedido contraposto 11878 Extinta a punibilidade por prescrição
11408 Julgado improcedentes o pedido e procedente em parte o pedido contraposto 12616 Extinta a punibilidade por composição civil dos danos

208 Falência não decretada
219 Julgado procedente o pedido

11795 Julgado procedente o pedido - reconhecimento pelo réu SIGLA/TIPO CÓDIGO MOVIMENTO
11403 Julgado procedente o pedido e improcedente o pedido contraposto 458 Extinto o processo por abandono da causa pelo autor
11401 Julgado procedente o pedido e procedente o pedido contraposto 464 Extinto o processo por ser a ação intransmissível
11402 Julgado procedente o pedido e procedente em parte o pedido contraposto 461 Extinto o processo por ausência das condições da ação

221 Julgado procedente em parte o pedido 459 Extinto o processo por ausência de pressupostos processuais
11406 Julgado procedente em parte o pedido e improcedente o pedido contraposto 12298 Extinto o processo pelo cancelamento da dívida ativa
11404 Julgado procedente em parte o pedido e procedente o pedido contraposto 12256 Extinto o processo sem resolução de mérito por continência
11405 Julgado procedentes em parte o pedido e o pedido contraposto 462 Extinto o processo por convenção de arbitragem

884 Realizada a Transação Penal 463 Extinto o processo por desistência
471 Declarada decadência ou prescrição 454 Indeferida a petição inicial
455 Homologada renúncia pelo autor 457 Extinto o processo por negligência das partes

12327 Concedida a resposta 460 Extinto o processo por Perempção, litispendência ou coisa julgada
12328 Concedida a resposta em parte 12325 Extinto os autos em razão de perda de objeto
12329 Pedido conhecido em parte e procedente 10961 Proferida Sentença de Impronúncia
12330 Pedido conhecido em parte e procedente em parte 235 Não conhecido o recurso
12331 Pedido conhecido em parte e improcedente 12458 Não conhecido o Habeas Corpus
12451 Julgada procedente a impugnação à execução 10953 Proferida Sentença de Pronúncia
12452 Julgada parcialmente procedente a impugnação à execução 11381 Extinto o processo por ausência de citação de sucessores do réu falecido
12453 Julgada improcedente a impugnação à execução 11374 Extinto o processo por devedor não encontrado
12649 Homologado o pedido 11380 Extinto o processo por falecimento do autor sem habilitação de sucessores
12650 Não homologado o pedido 11376 Extinto o processo por ausência do autor à audiência
12738 Homologada a Transação Penal 11377 Extinto o processo por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo
14099 Homologado o Acordo em Execução ou em Cumprimento de Sentença 11379 Extinto o processo por incompetência em razão da pessoa

11378 Extinto o processo por incompetência territorial
11394 Homologada a Remissão

SIGLA/TIPO CÓDIGO MOVIMENTO 236 Negado seguimento a Recurso
12459 Prejudicada a ação
11396 Concedida remissão ao adolescente com exclusão do processo
14848 Extinção por ausência de requerimento administrativo prévio
11373 Anulada a(o) sentença/acórdão
11375 Extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis

CONSIDERAM-SE JULGADOS OS PROCESSOS QUE RECEBEREM                                                                                                                                                                                                        
ALGUMA DAS SEGUINTES MOVIMENTAÇÕES DE JULGAMENTO:

Sentenças com 
julgamento de 
Mérito (SCM)

Sentenças de 
Extinção com 

Julgamento de 
Mérito (SExtCM)

Sentenças sem 
Julgamento de 
Mérito (SSM)

Sentenças com 
julgamento de 

Mérito por 
Embargo 

(SCMEmb)

198 Embargos de Declaração Acolhidos

871 Embargos de Declaração Acolhidos em Parte

200 Embargos de Declaração Não-acolhidos


