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As diferentes violências - psicológica, física, sexual, 
moral, patrimonial, institucional e estrutural - 
deixam marcas nas pessoas e nas instituições 
envolvidas. Essa realidade demanda um olhar 
sistêmico e multidimensional sobre os conflitos 
e violências judicializados, sendo imprescindível, 
dentre outras ações, o cuidado e proteção às 
vítimas e suas famílias. Assim, o CNJ propõe o 
desenvolvimento de iniciativas, no âmbito do 
Poder Judiciário, para atenção à vítima de violência 
e demais formas de violações de direitos, assim 
como a suas famílias, com o objetivo de qualificar 
os fluxos de acolhimento e atendimento. Essas 
ações têm como premissas: restauratividade, 
acolhimento, atenção e proteção qualificados, 
além de trabalho interdisciplinar e em rede.

Ato normativo CNJ com protocolos e diretrizes 
para atenção às vítimas de infração penal e ato 
infracional e familiares no âmbito do Poder 
Judiciário elaborado.

 Levantamento de situações e procedimentos 
que envolvam as vítimas de infrações penais 
e de atos infracionais, e seus familiares, no 
contexto do Judiciário

 Interlocução com as equipes psicossociais dos 
tribunais que realizam trabalho com vítimas de 
violência

 Fomento a projetos de justiça restaurativa

 Elaboração de ato normativo CNJ com 
protocolos e diretrizes de atuação

 Elaboração e realização de atividades formativas
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Atenção às Vítimas e Restauratividade no Poder Judiciário
Gestão e ações transversais - Conselho Nacional de Justiça

Produtos e Entregas

Ato normativo CNJ com 
protocolos e diretrizes 
para atenção às vítimas de 
infração penal e ato 
infracional e familiares no 
âmbito do Poder 
Judiciário elaborado

Atendimento às vítimas 
e familiares nos tribunais 
em parceria com a rede 
de serviços ampliado e 
qualificado

O cuidado com 
todos e todas é 
um compromisso 
de uma justiça 
integral!
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