
 
 

 

 

I N F O R M A T I V O 44 
QUESTIONAMENTOS FREQUENTES SOBRE O CADASTRO DE  

MEDIDAS DE PROTEÇÃO. 
 

1. Quais classes de medidas de proteção constam nas Tabelas 
Unificadas do Conselho Nacional de Justiça? 
 

CLASSES 
CÓD_CNJ DESC_CNJ 

10967 Medidas Protetivas - Estatuto do Idoso Criminal 

12424 Medidas Protetivas – Estatuto do Idoso Infracional 

1268 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 

12423 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Infracional 

12070 Pedido de Medida de Proteção (Infância e juventude) 

14734 Medidas Protetivas – Criança e Adolescentes (Lei 13.431) 

 
2. Quais os movimentos de decisões que devem ser utilizados nestas 

classes? 
 

MOVIMENTOS DE DECISÃO 
CÓD_CNJ DESC_CNJ 

11423 Concessão (Medida Protetiva ) 

11424 Concessão em parte (Medida protetiva) 

11425 Não-concessão (Medida protetiva) 

11426 Revogação (Medida protetiva) 

12479 Revogação (Medida protetiva determinada por autoridade policial) 

14733 Prorrogação de Medida Protetiva 

12476 Homologação\Medida Protetiva determinada por aturoridade policial 

14681 Descumprimento de Media Protetiva 
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3. Qual o passo a passo para cadastrar movimentos que possuem 

complemento, como no caso de algumas medidas de proteção? 
 
Exemplo de aplicação: 
Concessão de medida protetiva (1268–Medidas protetivas de urgência (Lei 
Maria da Penha)): 

1º passo: selecionar a classe: 
 

Exemplo: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal (1268). 
 

2º passo: lançar o movimento de decisão que concede a medida protetiva: 

 Exemplo: Concedida a media protetiva(11423) 
 

Atenção!: Preencher  no ato da concessão todos os complementos requerido pelo 

movimento: Concedida medida protetiva de #{tipo_de_medida_protetiva} para 

#{destinatario_de_medida_protetiva} 
 

Exemplo: Concedida medida protetiva de (Proibição de contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação) para (a 

mulher). 
 

3º passo: lançar o movimento de procedimento resolvido 
 

          14702 - Resolvido o procedimento incidente ou cautelar 
 

4º passo: movimentar o arquivamento 
 

            246-Arquivamento Definitivo 
 

4. E obrigatório lançar o movimento <14702-  Incidente ou Cautelar - 
Procedimento Resolvido= em processos cautelares ou incidentais 
que finalizam com decisão, como no caso das medidas protetivas, 
Pedidos de Busca e apreensão, dentre outros? 

Sim, esse movimento deve ser utilizado para encerrar a atividade jurisdicional 
em procedimentos incidentais ou cautelares, antecedentes ou não, autuados 
em apartado aos autos principais e que não sejam encerrados por movimento 
de julgamento. Após este movimento, o feito poderá ser baixado ou 

arquivado definitivamente pelo serventuário. (Glossário da TPU-CNJ) 

 

5. E se a unidade esquecer de inserir esses movimentos citados acima? 

O processo ficará constando como pendente no acervo, impactando na 
produtividade da vara e nas estatísticas do CNJ. 

 



 
 

 

 

6. Como melhorar o tempo médio da concessão ou denegação da 
medida protetiva? 

 

Se as unidades esquecerem de movimentar no sistema PJE quando do ato da 
concessão ou denegação, implicará em aumento do tempo do processo. NÃO 
esquecer de lançar o movimento da concessão ou denegação. 
 

7. É imprescindível que a atuação da medida protetiva seja autuada em 
separado? 

Resposta contemplada no Informe 24 transcrito abaixo: 

O CNJ recomenda a autuação separada  da Medida  Protetiva de Urgência. 

A SGE, após analisar, por amostragem, processos de violência doméstica e 
considerar os impactos na contabilização da produtividade do magistrado, 
orienta que sejam seguidas as seguintes providências: 

1- Muitos processos estão iniciado como "Medida Protetiva", porém, ao chegar 
o inquérito, as peças são juntadas à medida e sua classe é alterada para 
"Inquérito", evoluindo, posteriormente,  para "Ação Penal". 

2- O auto de prisão em flagrante pode evoluir para inquérito e depois para ação 
penal, mas a medida protetiva deve ser autuada separadamente com 
numeração própria, de acordo com o Manual Prático de Rotinas das Varas 
Criminais e de Execução Penal do Conselho Nacional de Justiça e do Manual 
de Procedimentos e Rotinas da Coordenadoria da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, mesmo que 
a Lei nº 11340/2006 não tenha feito previsão no rito específico quanto ao 
processamento das medidas protetivas de urgência. 

3- O procedimento mencionado no item 1 impacta negativamente nas 
estatísticas do Poder judiciário do RN, devendo ser evitado. 

 

Explicação em caso hipotético:  

No Glossário de metas do Conselho Nacional de Justiça, considera-se a meta 
cumprida por processo quando do primeiro julgamento ou decisão, por exemplo,  
caso o magistrado conceda uma medida protetiva,  o processo passa a não fazer 
mais parte do acervo da meta 8 pela contabilização da primeira decisão. Mesmo 
que a unidade tenha evoluído para ação penal, o segundo julgamento não será 
mais computado, visto que o processo já saiu do passivo da meta quando da 
concessão, revogação ou não concessão da medida. 

No Justiça em Números, contabiliza-se apenas uma baixa na fase de 
conhecimento, que somente acontece quando da resolução completa do processo, 
elevando assim o Tempo da Baixa, visto que o tempo de tramitação desses 
processos estão sendo contabilizados, desde a  distribuição da Medida Protetiva. 


