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RESUMO 

 

O presente artigo trará a problemática da Justiça Restaurativa, questionado se esta se trata de 

sistema adequado para a resolução dos conflitos e da violência escolar e, para tanto, se valerá 

dos métodos empíricos indiretos, dedutivos e da analíse documental e bibliográfica de livros. 

Discorrerá, ainda, sobre as características da violência propriamente dita e o conceito de violência 

no âmbito escolar; além disso,o presente artigo exemplifica e expõe sobre os tipos de violência 

escolar, que se perfazem contundentemente nas violências do tipo endógenas e exógenas, e 

explanará acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente como mecanismo tradicional à violência 

escolar. Em um segundo plano, discorrerá sobre a ineficácia da Justiça Retributiva, atual sistema 

criminal-punitivo aplicado no Brasil. Outrossim, apresentará a Justiça Restaurativa quanto à 

sua aplicação no âmbito criminal, sua conceituação e a forma como se desenvolve em 

comparação ao sistema de Justiça Retributivo, aplicado no ordenamento jurídico pátrio. No 

mais, explanará a forma como a Justiça Restaurativa se apresenta no contexto jurídico pátrio 

atualmente. E, finalmente, partindo de uma analíse crítica sobre a temática, concluirá o presente 

trabalho demonstrando que a Justiça Restaurativa finda-se em um método que se mostra 

devidamente adequado a ser aplicado na resolução de conflitos, sobretudo na violência escolar. 

Palavras-chave: Justiça Retributiva. Justiça Restaurativa. Violência Escolar. 

APPLICABILITY OF RESTAURANT JUSTICE IN CONFLICTS AND SCHOOL 

VIOLENCE 

ABSTRACT 

The present article will bring the problematic of Restorative Justice, questioned if it is an 

adequate system for the resolution of conflicts and school violence and, for such, will use the 

indirect, deductive empirical methods and the documentary and bibliographical analysis of 

books. It will also discuss the characteristics of violence itself and the concept of violence in 

schools; In addition, this article exemplifies and exposes the types of school violence, which 

are strongly associated with endogenous and exogenous violence, and will explain the Child 

and Adolescent Statute as a traditional mechanism for school violence. In the background, it 

will discuss the ineffectiveness of retributive justice, the current criminal-punitive system 

applied in Brazil. In addition, it will present the Restorative Justice regarding its application in 

the criminal sphere, its conceptualization and the way in which it develops in comparison with 

the system of retributive justice, applied in the national legal system. In addition, it will explain 

the way Restorative Justice presents itself in the legal context of the country today. And, finally, 

starting from a critical analysis on the subject, it will conclude the present work demonstrating 

that the Restorative Justice ends in a method that is properly adequate to be applied in the 
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resolution of conflicts, especially in school violence. 

Keywords:  Retributive Justice. Restorative Justice. School Violence. 

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 DA TEORIA GERAL DA VIOLÊNCIA ESCOLAR; 2.1 

Sobre os conceitos de violência e violência escolar; 2.2 Quanto aos fatores influenciadores da 

violência no âmbito escolar; 2.3 Do Estatuto da Criança e do Adolescente como mecanismo 

tradicional à violência escolar; 3 DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM SUAS 

CONSTRUÇÕES, APLICAÇÕES E FUNDAMENTAÇÕES; 3.1 Justiça Retributiva: a 

ineficiência do sistema punitivo vigente no Brasil; 3.2 Justiça Retributiva: conceitos e 

características; 3.3 Justiça Retributiva versus Justiça Restaurativa; 3.4 Justiça Restaurativa e 

sua aplicação no Direito brasileiro; 4. DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODO 

ADEQUADO DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DA VIOLÊNCIA ESCOLAR; 4 

CONCLUSÃO; 5 REFERÊNCIAS. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Como ponto de início, o presente artigo explanará acerca da Teoria Geral da Violência 

Escolar, apresentando, para tanto, o conceito de violência, baseado em conteúdo bibliográfico 

e doutrinário, posteriormente discorrerá sobre o conceito de violência escolar, demonstrando 

dados informativos atuais relativos aos índices crescentes e drásticos, decorrentes da violência 

no interior das escolas. 

Posteriormente, evidenciará os fatores influenciadores da violência no âmbito escolar, 

que se subdividem em dois grandes grupos, conforme a doutrina majoritária, quais sejam, os 

fatores endógenos e os exógenos.  Além disso, discorrerá sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente como mecanismo tradicional à violência escolar. 

Em segundo momento, demonstrará a evidente ineficácia do sistema de justiça criminal 

adotado no Brasil, qual seja, o sistema criminal retributivo. Este se expressa no método de 

infração-punição, ou seja, ao se cometer um ato ilícito, pois o Estado, detentor do ius puniendi, 

tem a prerrogativa para impor uma sanção ao agente que execute uma conduta delituosa. No 

mais, serão demonstrados os pontos de ineficiência do sistema de retribuição, assim como a 

superlotação dos presídios do país e o baixíssimo índice de ressocialização de ex-detentos.  

Diante da insuficiência do modelo retributivo, fez-se de supra importância o surgimento 

de novas práticas de resolução de conflito e de um novo modelo de justiça criminal, alternativos 

àquele. Paulatinamente, a partir da década de 1970, as práticas restaurativas, como a mediação 
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e, sobretudo, o modelo de justiça criminal restaurativo, começaram a ser implantadas no 

Judiciário Criminal de diversos países como o Canadá, no ano de 1974, Estados Unidos, 1978, 

Noruega, 1981 e Nova Zelândia, 1989.1 

Apontar-se-ão as principais conceituações acerca do modelo de Justiça Restaurativa, 

suas caracterizações e como este vem sendo aplicado no Direito brasileiro. Ademais, denota-se 

que este sistema é relativamente recente e apresenta-se em fase embrionária no Direito pátrio, 

além do fato de o mesmo é escassamente aplicado para resolução de conflitos, o que também 

ocorre com as práticas restaurativas como a mediação, portanto, faz-se imperioso expor alguns 

breves comentários acerca desta. 

Destacam-se, outrossim, neste trabalho, parâmetros comparativos entre a Justiça 

Restaurativa e a Retributiva, de forma a se demonstrar a clara ineficiência que esta  apresenta 

na administração dos conflitos penais; no mais, dispor-se-á sobre benefícios advindos da Justiça 

Restaurativa e, para isso, ilustrar-se-ão casos em que houve a aplicação do modelo restaurativo 

no âmbito criminal assim como os pontos positivos advindos deste além de se mencionar 

aplicação da Justiça Restaurativa nos conflitos provindos do ambiente escolar. 

Diante de tais evidenciações, questionar-se-á: a mediação vítima-ofensor se trata de 

mecanismo adequado para a resolução dos conflitos e da violência escolar? 

Insta salientar que, para a exposição do presente trabalho, fez-se uso da técnica de 

pesquisa fundamentada na análise documental e bibliográfica em livros, revistas jurídicas, 

artigos, sites, dentre outras fontes de pesquisa ligadas ao tema e que serão meios para a obtenção 

dos resultados. Utilizou-se, ainda, o método empírico indireto, por meio do qual se analisaram 

dados estatísticos fornecidos por sites governamentais e jornalísticos, ademais se empregou o 

método dedutivo com base na análise do material levantado. 

 

2 DA TEORIA GERAL SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

2.1 SOBRE O CONCEITO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR  

 

Como ponto de início, faz-se de supra importância discorrer acerca da conceituação e a 

forma como a violência se apresenta e se desfaz no âmbito escolar, ou seja, a violência 

                                                           
1PALLAMOLLA, Rafaela da Porciuncula. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: afinal, qual a relação entre 

elas. Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/justica-restaurativa-emediacao-penal-afinal-qual-a-

relacao-entre-elas-2/. Acesso em: 19 de julho de 2018. 
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“intramuros” que envolve, sobretudo, os alunos, os membros que integram o quadro de 

funcionários da escola, ou mesmo a própria propriedade escolar. 

O filósofo Yves Michaud conceitua a violência de modo geral, dispondo que 

  

Há violência quando, em uma situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou mais pessoas 

em graus variáveis, seja em sua integridade física, em suas posses ou em suas 

participações simbólicas e culturais.2 

 

Por outro lado, conforme Jean-Claude Chesnais, citado por Valverde, et al., “o único 

referente empírico do conceito é a violência física, atos e episódios que podem resultar em 

danos irreparáveis aos indivíduos e, conseqüentemente, exigem a intervenção da sociedade 

mediante o Estado”.3 

Em um segundo plano, perfazendo-se como uma espécie de violência, tem-se a 

violência escolar, nesta os sujeitos envolvidos são alunos, propriamente ditos, integrantes das 

instituições, que, por muitas vezes, acabam por envolver as famílias dos estudantes implicados 

no conflito escolar. 

O professor Bernard Charlot expõe algumas considerações acerca da violência escolar: 

 

[...] Em primeiro lugar, o aparecimento, no ambiente escolar, de formas de violência 

mais graves do que as verificadas no passado (homicídios, estupros, agressões com 

armas); segundo os ataques e insultos de alunos contra professores (e vice-versa) se 

tornaram mais freqüentes; terceiro, houve um aumento das intrusões externas na 

escola (invasões) e; quarto, a existência de um “estado de sobressalto, de ameaça 

permanente” entre os adultos de certos estabelecimentos de ensino. 4 

 

Outrossim, de acordo com Miriam Abramovay e Maria de Graças Rua, 

 

[...] Na literatura contemporânea, sociólogos, antropólogos, psicólogos e outros 

especialistas privilegiam a análise da violência praticada entre alunos ou de alunos 

contra a propriedade (vandalismo, por exemplo) e, em menor proporção, de alunos 

contra professores e de professores contra alunos. 5 
 

 

Para Eric Debarbieux, conforme exemplificado por Miriam Abramovay e Maria de 

Graças Rua, quando se estuda violência escolar, há de se considerar que 

 

                                                           
2MICHAUD, Yves. A violência. Tradução L. Garcia. SP: Ática, 1989, p.133. 
3VALVERDE, Danielle Oliveira. et al. Cotidiano das escolas: entre violências. Brasília: Unesco, 2006. 400 p. 
4CHARLOT, B. Violência nas escolas: como os sociólogos franceses abordam essa questão. Sociologias, n. 8, 

jul./dez. 2002. 
5ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 p. 

Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 2019. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
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1 . os crimes e delitos tais como furtos, roubos, assaltos, extorsões, tráfico e consumo 

de drogas etc., conforme qualificados pelo Código Penal; 

2 . as incivilidades, sobretudo, conforme definidas pelos ator es sociais; 

3. sentimento de insegurança ou, sobretudo, o que aqui denominamos “sentimento de 

violência” resultante dos dois componentes precedentes, mas, também, oriundo de um 

sentimento mais geral nos diversos meios sociais de referência.6 

 

Segundo as professoras Ana Maria Eyng, Maria Lourdes Gisi, Romilda Teodora Ens, 

pode-se considerar a violência nas escolas “como um conjunto de práticas em que se faz 

presente a força física que rompe com a “normalidade” no cotidiano escolar”.7 

As autoras dão continuidade afirmando que 

 

 [...] As violências presentes nas escolas referem-se a um fenômeno complexo que 

vem despertando, cada vez mais, a atenção dos educadores e da sociedade como um 

todo e requer atenção especial das instituições responsáveis pela formulação e 

implementação das políticas públicas, em especial as educacionais. O que se observa, 

hoje, é uma violência que se apresenta na vida cotidiana, como uma ameaça diária à 

integridade física, psíquica e da dignidade humana, sendo que as diferentes 

manifestações das violências no âmbito escolar vêm comprometendo ainda mais a 

qualidade da educação no contexto da escola pública brasileira. 8 

 

E, por fim, atestam “que as violências nas escolas são uma problemática complexa e 

afetam as decisões e ações no cotidiano escolar”. 9 

A violência se perfaz amplamente perante a sociedade, estando enraizada nos mais 

diversos estratos sociais, sem distinção de idades, como se pode observar nos dados divulgados 

pela BBC News, que expõem  que, “entre os 65,6 mil de homicídios no Brasil em 2017, mais 

da metade – ou 35.783 – vitimaram pessoas entre 15 a 29 anos”, outrossim, o canal de 

informações explana que, a cada 100 mil jovens, existem 69,9 mortes.10  

Evidente que a violência escolar não foge a tais índices e mostra-se cada vez mais 

contundente nos dias atuais, caso claro é o ocorrido na cidade de Suzano, no Estado de São 

Paulo, ocasião em que, de acordo com o site de notícias Exame, dois jovens (17 e 25 anos, à 

época dos fatos), no dia 13 de abril de 2019, invadiram a Escola Estadual Professor Raul Brasil, 

                                                           
6ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 p. 

Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 2019. 
7EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes; ENS, Romilda Teodora. Violências nas Escolas e Representações 

Sociais: um diálogo necessário no cotidiano escolar. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 9, n. 28, p.467-480, set./dez. 

2009. 
8EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes; ENS, Romilda Teodora. Violências nas Escolas e Representações 

Sociais: um diálogo necessário no cotidiano escolar. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 9, n. 28, p.467-480, set./dez. 

2009. 
9EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes; ENS, Romilda Teodora. Violências nas Escolas e Representações 

Sociais: um diálogo necessário no cotidiano escolar. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 9, n. 28, p.467-480, set./dez. 

2009. 
10 IDOETA, Paula Adamo. Brasil perde jovens para violência em patamar de países como Haiti, aponta Atlas 

da Violência. 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48504184>. Acesso em: 05 jun. 

2019. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
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munidos de um revólver calibre 38 e uma arma medieval semelhante a um arco e flecha, 

causaram a morte de oito alunos e deixaram 11 feridos, após isso,  ambos se suicidaram. 11 

Consoante ao explanado, segundo a revista Veja, em uma pesquisa realizada pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), “em 2013, 12,5% dos 

professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de 

alunos pelo menos uma vez por semana”.12 

A revista dá continuidade informando que “uma outra pesquisa sobre o assunto feita 

pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), em 2017, 

revela que 51% dos professores da rede estadual já sofreram algum tipo de violência – 

porcentual acima dos 44% registrado três anos antes”. 13 

Importante salientar a triste e realista constatação feita pela autora Alba Zaluar, et. Al, 

sobre o sistema educacional brasileiro:  

 

A escola deixou de ser vista como geradora de valores sociais ou de projetos 

familiares, também em virtude da constatação de que “o que vale é o conhecimento”, 

teve outras graves consequências. É que a escola, e todos os demais projetos 

episódicos e fragmentador de complementação escolar, passaram a ser entendidos 

meramente como meio de “titrar o menor da rua” onde certamente cairia na 

criminalidade e na violência14 

 

Assim, demonstraram-se  os conceitos de violência, sobretudo da violência escolar, 

trazendo à tona, para tanto, índices e dados estatísticos sobre a violência dentro das escolas do 

país, a fim de se comprovar a gravidade que tais números mostram ; consequentemente, mister 

se faz a explanação das modalidades de violência no âmbito escolar, a ser realizada no tópico 

seguinte. 

 

2.2 QUANTO AOS FATORES INFLUENCIADORES DA VIOLÊNCIA NO 

ÂMBITO ESCOLAR 

 

                                                           
11EXAME. Chega a dez número de mortos em tiroteio em Suzano (SP). 2019. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/brasil/tiroteio-em-escola-de-suzano-deixa-pelo-menos-oito-feridos-inclusive-

criancas/. Acesso em: 13 mar. 2019. 
12KIANEK, Alessandra; ROMANI, André. Líder na agressão de professores, Brasil convive com violência nas 

escolas: Especialistas defendem políticas públicas para enfrentar problema; solução, porém, não passa por 

armamento. 2019. Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/lider-na-agressao-de-professores-brasil-

convive-com-violencia-nas-escolas/. Acesso em: 13 mar. 2019. 
13KIANEK, Alessandra; ROMANI, André. Líder na agressão de professores, Brasil convive com violência nas 

escolas: Especialistas defendem políticas públicas para enfrentar problema; solução, porém, não passa por 

armamento. 2019. Disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/lider-na-agressao-de-professores-brasil-

convive-com-violencia-nas-escolas/. Acesso em: 13 mar. 2019 
14ZALUAR, Alba et al. Violência e Educação. São Paulo: Cortez Editora; Livros do Tatu, 1992. 70 p. 
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 Imperioso explanar acerca dos principais fatores que circundam a violência no âmbito 

escolar, entre os diversos aspectos, a literatura educacional e a jurídica, que, de modo geral, 

dispõem acerca de dois grandes grupos que se perfazem nas variáveis dos tipos endógenas e 

exógenas, conforme Miriam Abramovay e Maria de Graças Rua. As autoras dão continuidade 

afirmando que, 

Para compreender e explicar o fenômeno das diversas violências nas escolas convém 

recorrer a aspectos tanto relativos ao interior quanto ao exterior das escolas, como 

características das vítimas e dos agressores assim como as diferentes instituições e 

ambientes pelos quais os estudantes circulam.15 

 

Ainda de acordo com as autoras: 

 

Entre os aspectos externos (chamados pelos especialistas de variáveis exógenas), é 

preciso levar em conta, por exemplo: questões de gênero 

(masculinidade/feminilidade); relações raciais (racismo, xenofobia); situações 

familiares (características sociais das famílias); influência dos meios de comunicação 

(rádio, TV, revistas, jornais etc.); espaço social das escolas (o bairro, a sociedade).16 

 

Além disso, Miriam Abramovay e Maria de Graças Rua estabelecem os aspectos 

endógenos, dispondo que, 
 

Entre os aspectos internos (chamados de variáveis endógenas), deve-se levar em 

consideração: a idade e a série ou nível de escolaridade dos estudantes; as regras e a 

disciplina dos projetos pedagógicos das escolas, assim como o impacto do sistema de 

punições; o comportamento dos professores em relação aos alunos e à prática 

educacional em geral.17 

 

Insta salientar que, para Eric Debarbieux, citado por Miriam Abramovay e Maria de 

Graças Rua,  

[...] A escola está mais vulnerável a fatores e problemas externos (como o desemprego 

e a precariedade da vida das famílias nos bairros pobres). Ele menciona, também, o 

impacto da massificação do acesso à escola, a qual passa a receber jovens 

negativamente afetados por experiências de exclusão e pertencimento a gangues, o 

que implica conseqüências para todos os membros da comunidade escolar: alunos, 

pais e professores.18 

 

Marília Sposito, referenciada por Aída Maria Monteiro Silva, expõe os fatores pelos 

quais a violência é influenciada, assim como se segue: 

                                                           
15ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 

p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 

2019. 
16ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 

p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 

2019. 
17ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 

p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 

2019. 
18ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violências nas Escolas. Brasília: Pitágoras Rede, 2003. 80 

p. Disponível em: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por. Acesso em: 01 de outubro de 

2019. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133967_por
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[...] La violencia es, al mismo tiempo, producto de condiciones estabelecidas y de um 

conjunto de experiencias y finalidades producidas por los actores, lo cual no está 

totalmente determinado a priori e Ia violencia social y de los jovenes carenciados se 

inscriben también en el cuadro de Ia crisis dei accional colectivo. 19 

 

Como se pode observar múltiplos são os fatores influenciadores e precursores dos mais 

diversos tipos de violência escolar, podendo ser de caráter endógeno, ou seja, relacionados ao 

ambiente interno das escolas em si, ou mesmo envolvendo questões de cunho pessoal dos 

alunos e de membros que compõem a equipe de profissional do local, ou de caráter exógeno, 

que dizem respeito a questões que vão além dos muros do estabelecimento institucional, ou 

seja, as influências externas.  

Acerca dessas inúmeras fontes de influência, Aída Maria Monteiro Silvia posiciona-se em 

seu artigo dizendo que 

 

Esta multiplicidade de fatores torna a problemática da violência muito mais difícil de 

ser combatida, uma vez que, por sua complexidade, requer definição e implementação 

de políticas públicas sociais nas áreas básicas destinadas ao atendimento de todos os 

cidadãos. Mas, no Brasil, ao que se tem assistido, além da ausência de políticas nesta 

direção, é a vivência de práticas sistemáticas de violência e de violação de direitos 

pelo próprio Estado, quando, por exemplo, este não garante aos cidadãos os direitos 

que lhes são assegurados, constitucionalmente, há várias décadas, como é o caso do 

direito à Educação, entre outros.20 
 

Para Bernard Charlot, é de supra importância a constatação das fontes que originam as 

tensões e conflitos escolares, para tanto explícita que, 

 

[...] Quando se analisam os estabelecimentos onde a violência escolar é grande, 

encontra-se uma situação de forte tensão; inversamente, quando se analisam aqueles 

em que a violência diminuiu, encontra-se uma equipe de direção e professores que 

souberam reduzir o nível de tensão. A questão é fundamental é esta: os incidentes 

violentos se produzem sobre um fundo de tensão. A questão fundamental é esta: os 

incidentes violentos se produzem sobre um fundo de tensão social e escolar forte; em 

tal situação, uma simples faísca que sobrevenha (um conflito, às vezes menor), 

provoca uma explosão (o ato violento).21 

 

Bernard Charlot ainda expõe que 

 

Algumas dessas fontes estão diretamente ligadas ao estado da sociedade e do bairro. 

Quando o próprio bairro é presa da violência, é maior a probabilidade de que a escola 

seja atingida por essa violência. Todavia é apenas uma probabilidade, e é necessário 

desconfiar dos raciocínios demasiado automáticos: assim, encontram-se escolas onde 

                                                           
19SILVA, A. M. M. A violência na escola: a percepção dos alunos e professores. In: TOZZI, D. A.; ONESTI, L. 

F. (Coord.). Os desafios enfrentados no cotidiano escolar. São Paulo: FDE, 1997. p. 253-267. 
20SILVA, A. M. M. A violência na escola: a percepção dos alunos e professores. In: TOZZI, D. A.; ONESTI, L. 

F. (Coord.). Os desafios enfrentados no cotidiano escolar. São Paulo: FDE, 1997. p. 253-267. 
21CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como sociólogos franceses abordam essa questão. Interface, Porto 

Alegre, v. 8, p.432-443, jul-dez, 2002. Traduzido por Sonia Taborda. 
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há pouca violência nos bairros que são violentos. Do mesmo modo, é preciso 

desconfiar de um raciocínio automático sobre a questão do desemprego. Certamente 

este é uma fonte importante de tensão social e, por conseguinte, de violência. Mas os 

dados empíricos mostram que o desemprego produz efeitos complexos e, às vezes, 

contraditórios: ele é fonte de desmobilização escolar (os alunos dizem que não vale a 

pena aprender, pois que, de qualquer maneira, com seu diploma, eles não encontrarão 

trabalho, mas também e frequentemente, para alguns alunos, é fonte de mobilização 

escolar (os jovens dizem que, por conseguinte, é preciso mais e melhores diplomas).22 

 

Conforme as professoras Ana Maria Eyng, Maria Lourdes Gisi, Romilda Teodora Ens, 

 

O que se observa, hoje, é uma violência que se apresenta na vida cotidiana, como uma 

ameaça diária à integridade física, psíquica e da dignidade humana, sendo que as 

diferentes manifestações das violências no âmbito escolar vêm comprometendo ainda 

mais a qualidade da educação no contexto da escola pública brasileira. 23 

  

Diante disso, nota-se que são inúmeros e variados os fatores que influenciam os 

conflitos provenientes do ambiente escolar, fazendo-se, portanto, de extrema dificuldade evitar 

que os alunos, tanto as crianças como os adolescentes, tenham contato com tais causas, sejam 

estas de caráter endógeno ou exógeno. 

 

2.3. DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO 

MECANISMO TRADICIONAL À VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

Inicialmente, como anteriormente demonstrado, os índices de violência no interior das 

escolas brasileiras mostram-se alarmantes, vez que se perfazem em números altos e crescentes. 

Atualmente, quando se há crianças e adolescentes envolvidas em conflitos no âmbito 

escolar, as providências legais necessitarão ser tomadas pelas autoridades administrativas da 

escola. Entre aquelas, citam as autoras Maria Raquel Andrade e Cássia Regina Dias Pereira:   

 

O fato deve ser relatado ao conselho tutelar quando o ato infracional é praticado por 

pessoa menor de doze anos, esta considerada criança; e, à delegacia de polícia 

especializada ou ao Promotor de Justiça da comarca, quando o autor do ato infracional 

seja adolescente, isto é, maior de doze anos e menor de dezoito.24 

 

 As autoras ainda ressaltam  

 

                                                           
22CHARLOT, Bernard. A violência na escola: como sociólogos franceses abordam essa questão. Interface, Porto 

Alegre, v. 8, p.432-443, jul-dez, 2002. Traduzido por Sonia Taborda. 
23 EYNG, Ana Maria; GISI, Maria Lourdes; ENS, Romilda Teodora. Violências nas Escolas e Representações 

Sociais: um diálogo necessário no cotidiano escolar. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 9, n. 28, p.467-480, 

set./dez. 2009 
24. ANDRADE, Maria Raquel; PEREIRA, Cássia Regina Dias. Regimento Escolar: O Aspecto Jurídico das 

Sanções Disciplinares e/ou Medidas Pedagógicas. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1466-6.pdf. Acesso em: 12 de out 2019 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1466-6.pdf
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[...] A importância da escola notificar o responsável pela criança e/ou adolescente. A 

família deve ser comunicada das providências tomadas pela escola, seja no que se 

refere ao encaminhamento as autoridades competentes da prática do ato infracional 

seja as providências também no âmbito da área administrativa escolar.25 

 

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescentes dispõe que a criança, pessoa de até 

12 anos de incompletos, ou adolescente, aquele entre 12 e 18 anos, conforme o artigo 2º do 

Estatuto26, que cometem  ato infracional deverão  responder a alguma das disposições 

sancionatórias dispostas no artigo 112 desse  Estatuto, quais sejam, advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e medida 

de internação.27  

Todavia, conforme exposto por Valverde, et al., “o grande perigo nesse movimento é 

a “atomização” do elo social pelo medo, pelo terror, criando um ambiente em que as soluções 

e medidas propostas para reduzir a violência e a insegurança são, muitas vezes, de caráter 

punitivo”.28 

Observa-se, portanto, que as medidas dispostas no artigo 112 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente mostram-se insuficientes para a resolução dos conflitos no âmbito escolar, 

outrossim, não atendem aos ideais do Princípio do Melhor Interesse da Criança e do 

Adolescente, apesar de, em seu texto legislativo, mais precisamente no artigo 1º, constar  

expressamente o caráter de proteção integral à criança e ao adolescente.29  

Outrossim, o Estatuto dispõe que “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei (...)”, para o seu “(...) desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade”.30 

Mário Volpi explana que a Doutrina da Proteção Integral “apresenta-nos um conjunto 

conceitual, metodológico e jurídico que nos permite compreender e abordar as questões 

                                                           
25 ANDRADE, Maria Raquel; PEREIRA, Cássia Regina Dias. Regimento Escolar: O Aspecto Jurídico das 

Sanções Disciplinares e/ou Medidas Pedagógicas. Disponível em: 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1466-6.pdf. Acesso em: 12 de out 2019 
26BRASIL. LEI Nº 8.069. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 13 de Julho de 1990. 
27BRASIL. LEI Nº 8.069. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 13 de Julho de 1990. 
28VALVERDE, Danielle Oliveira. et al. Cotidiano das escolas: entre violências. Brasília: Unesco, 2006. 400 p. 
29BRASIL. LEI Nº 8.069. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 13 de Julho de 1990. 
30BRASIL. LEI Nº 8.069. Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Decretada pelo Congresso Nacional e 

sancionada pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 13 de Julho de 1990. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1466-6.pdf
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relativas às crianças e aos adolescentes sob a ótica dos direitos humanos, dando-lhes a dignidade 

e o respeito do qual são merecedores”.31 

No entanto, em que pese a presente legislação discorrer que a realidade não se apresenta 

da mesma forma, os números relativos à violência escolar demonstram-se crescentes, como 

anteriormente demonstrado. 

Ademais, quanto à “reincidência” dos atos infracionais, os dados também não se 

mostram positivos. A revista UOL, em levantamento realizado pelo MP-SP (Ministério Público 

de São Paulo), mostra que 61% dos jovens que estavam na fundação entre agosto de 2014 e 

agosto de 2017 eram reincidentes32. A revista ainda expõe que, em fevereiro de 2018, 1.954 

jovens estavam cumprindo novas internações no sistema, um aumento de 107% em comparação 

com o mesmo mês de 2008.33 

Dessa forma, resta clara a necessidade de mudança jurídico-educacional quanto aos 

mecanismos de resolução dos conflitos, sobretudo os oriundos da violência escolar.  

 

3 DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM SUAS CONSTRUÇÕES, APLICAÇÕES 

E FUNDAMENTAÇÕES 

 

3.1 JUSTIÇA RETRIBUTIVA: A INEFICIÊNCIA DO SISTEMA PUNITIVO 

VIGENTE NO BRASIL  

 

Há anos o sistema de política criminal implementado no Brasil é o retributivo, salienta-

se que o mesmo não vem demonstrando êxito em sua aplicação, visto que, ao contrário do que 

se espera – a reinserção social e a diminuição da reincidência criminal –, os índices carcerários 

são deprimentes; outrossim, a maior parte dos ex-detentos retornam a cometer novos delitos e 

a quantidade de apenados no país alcança números estrondosos. 

Em razão disso, a priori, deve-se explanar, de maneira mais ampla, sobre o 

funcionamento e os conceitos relativos a esse sistema; no mais, será exposto como isso 

influencia na política criminal do país e nos índices. 

                                                           
31VOLPI, Mário (Org.). O adolescente e o Ato infracional. São Paulo: Cortez, 1997. 

 
32MARTINS, Leonardo. Jovens e Reincidentes. 2018. Disponível em: 

https://www.uol/noticias/especiais/reincidentes-da-fundacao-casa.htm#secretario-nenhum-aumento-de-

reincidencia-e-positivo. Acesso em: 01 jul. 2018. 
33MARTINS, Leonardo. Jovens e Reincidentes. 2018. Disponível em: 

https://www.uol/noticias/especiais/reincidentes-da-fundacao-casa.htm#secretario-nenhum-aumento-de-

reincidencia-e-positivo. Acesso em: 01 jul. 2018. 
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Como bem preceitua Marcos Rolim34,  

 

[...] o Direito Penal constrói uma maneira definida e objetiva de elencar as condutas 

consideradas indesejáveis, pela qual pode-se comprovar sua autoria e reprimir a 

conduta tida como desviante. Como técnica punitiva, o Direito Penal estabelece, 

assim, proibições a serem observadas indistintamente, circunscrevendo a liberdade de 

todos na própria definição das ações tipificadas; em segundo lugar, determina a 

submissão coativa a juízo penal de todo aquele considerado suspeito de uma violação 

e, finalmente, oferece a perspectiva de punição dos considerados culpados. 

 

Assim sendo, a Justiça Retributiva, no entorno de seus princípios, busca primeiramente 

a prevenção, apresentando à população uma série de pronunciamentos de sanção em abstrato, 

a fim de repelir o cometimento de delitos. Quando o agente acabar por cometer em concreto 

algum ato que seja proibido pela Legislação Criminal Pátria, aquele sistema atuará em uma 

variante de infração-punição, e a esse agente será imposta uma penalização, que poderá ser 

desde o pagamento de uma multa até a pena privativa de liberdade. 

De acordo com os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça acerca dos 

índices de reincidência criminal, tem-se que 

 

[...] a população carcerária do Brasil cresceu 83 vezes em setenta anos. É o que 

demonstrou um mapeamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

com o apoio do Ipea, com base nos dados publicados no Anuário Estatístico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O total de apenados condenados 

no sistema prisional passou de 3.866 pessoas em 1938 para 321.014 em 2009. Se 

considerarmos informações mais recentes, e que 38% da população carcerária 

encontra-se em situação provisória, a realidade adquire contornos ainda mais 

dramáticos: o Brasil possuía, em 2012, 515.482 pessoas presas para apenas 303.741 

vagas, déficit de 211.741 vagas.35  

 

Outrossim, as taxas de reincidência calculadas pelos estudos brasileiros variam muito 

em função do conceito de reincidência trabalhado; os números, contudo, são sempre altos (as 

menores estimativas ficam em torno dos 30%)36. 

Visto isso, resta claro que o sistema de Justiça Criminal no Brasil, qual seja, o 

Retributivo, apresenta números alarmantes, tanto em relação aos índices de reincidência quanto 

                                                           
34ROLIM, Marcos. A síndrome da Rainha Vermelha: policiamento e segurança pública no século XXI. Editor 

Jorge Zahar. Centre for Brazilian Studies University of Oxford.  2006. cap 1. Disponível em: 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1327493829_Para%20Alem%20da%20Pris%C3%A3o.pdf. Acesso em: 19 

de julho de 2018. 

35Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reincidência Criminal no Brasil. Disponível em: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/577d8ea3d35e53c27c2ccc265cd62b4e.pdf. Acesso em 

01 de agosto de 2018. 

36Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Reincidência Criminal no Brasil. Disponível em: 

http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/577d8ea3d35e53c27c2ccc265cd62b4e.pdf. Acesso em 

01 de agosto de 2018. 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1327493829_Para%20Alem%20da%20Pris%C3%A3o.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/577d8ea3d35e53c27c2ccc265cd62b4e.pdf
http://cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/577d8ea3d35e53c27c2ccc265cd62b4e.pdf
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aos índices de população carcerária do país, fazendo-se de extrema necessidade a realização de 

estudos acerca de meios alternativos, como a Justiça Restaurativa, a fim de se contornar esta 

grave crise do sistema prisional brasileiro. 

 

2.2 JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

A fim de se traçar parâmetros comparativos e sobressaltar a importância das práticas 

restaurativas perante o sistema penal retributivo, faz-se imperioso discorrer acerca do conceito 

e sobre as características deste sistema criminal alternativo, qual seja, a Justiça Restaurativa. 

Inicialmente, deve-se observar que, apesar da existência de sistemas restaurativos 

consolidados, como é o caso da Nova Zelândia, ainda não há, entre os estudiosos do assunto, 

um consenso acerca do conceito de Justiça Restaurativa. 

De acordo com John Braithwaite37, o interesse pela Justiça Restaurativa no Ocidente 

ressurgiu a partir de um programa experimental de reconciliação entre vítima e ofensor no ano 

de 1974 na cidade de Kitchener, Ontario, no Canadá. Ainda, nas palavras desse autor, Albert 

Eglash38, no ano de 1975, foi  o primeiro autor a explanar acerca da Justiça Restaurativa como 

um método alternativo à Justiça Retributiva39. 

Consonante ao que dispõe Albert Eglash, Daniel Silva Achutti referencia a Justiça 

Restaurativa “como uma alternativa à falência estrutural do modelo tradicional de sistema 

criminal, e esta trouxe consigo a promessa de uma maneira mais construtiva de fazer justiça 

ajustar referência”.40 

                                                           
37BRAITHWAITE, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford University Press. Oxford. 

2002. p. 8-10. Disponível em: http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-

Respon.pdf. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
38MIRSKY, Laura. Albert Eglash and Creative Restitution: A Precursor to Restorative Practices. 03 de 

dezembro de 2003. Disponível em: https://www.iirp.edu/eforum-archive/albert-eglash-and-creative-restitution-a-

precursor-to-restorative-practices. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 

 Conforme Laura Mirski, o psicólogo Albert Englash desenvolveu o conceito de restituição criativa na 

década de 1950. Ao trabalhar com crianças e adultos envolvidos no sistema de justiça criminal, Eglash percebeu 

que faltava ao sistema efetividade e humanidade. Ele propôs uma alternativa ao sistema de justiça criminal, a qual 

era baseada na ideia de restituição criativa. Nessa forma de restituição, o ofensor é auxiliado pelo sistema para 

reparar a pessoa ou pessoas atingidas por sua ofensa. Nesse ponto, Mirsky pontua que alguns reconhecem o 

trabalho de Eglash como uma das fundações do movimento de justiça restaurativa, de forma que ela explora as 

conexões entre a restituição criativa e os princípios básicos da justiça restaurativa. 
39BRAITHWAITE, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford University Press. Oxford. 

2002. p. 8-10. Disponível em: http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-

Respon.pdf. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
40 ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e Sistema Penal: contribuições abolicionistas para uma política 

criminal do encontro. Rio Grande do Sul. 2012. Disponível em: 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/anais/cienciascriminais/III/18.pdf. Acesso em: 02 de agosto de 2018. 

http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-Respon.pdf
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-Respon.pdf
https://www.iirp.edu/eforum-archive/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices
https://www.iirp.edu/eforum-archive/albert-eglash-and-creative-restitution-a-precursor-to-restorative-practices
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-Respon.pdf
http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Restorative-Justice-and-Respon.pdf
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A Organização das Nações Unidades (ONU), por intermédio de sua resolução 2002/12, 

do Conselho Econômico e Social, coloca, em um dos seus dispositivos, o conceito de Justiça 

Restaurativa.41  

Para Mylène Jaccoud, a Justiça Restaurativa “é uma aproximação que privilegia toda a 

forma de ação, individual ou coletiva, visando corrigir as consequências vivenciadas por 

ocasião de uma infração, a resolução de um conflito ou a reconciliação das partes ligadas a um 

conflito”.42 

Outrossim, nas palavras de Leonardo Sica, “dentre os propósitos restaurativos está a 

elaboração de respostas ao crime que propiciem a transformação da relação tradicional entre 

ofensor e vítima, entre ambos e a comunidade e entre estes três elementos e o sistema de justiça 

e de governo”.43 

Sendo assim, a Justiça Restaurativa trata de resolver conflitos, por meio de práticas de 

reconciliação entre as partes: a vítima, o ofensor e a comunidade. 

Para Howard Zewr,  

  

[...] o primeiro passo na justiça restaurativa é atender às necessidades imediatas, 

especialmente as da vítima. Depois disso a justiça restaurativa deveria buscar 

identificar necessidades e obrigações mais amplas. Para tanto o processo deverá, na 

medida do possível, colocar o poder e a responsabilidade nas mãos dos diretamente 

envolvidos: a vítima e o ofensor.44 

 

Destarte, a vítima e a comunidade passaram a ser sujeitos considerados na resolução dos 

conflitos existentes. Conforme Adolfo Ceretti e Grazia Mazzonni, citados por Leonardo Sica, 

                                                           
41ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. RESOLUÇÃO n.º12 DE 

2002. Princípios Básicos Para Utilização De Programas De Justiça Restaurativa Em Matéria Criminal. 37ª 

Sessão Plenária. 24 de Julho de 2002. Disponível em: 

http://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_

ONU_2002.pdf. Acesso em: 18 de agosto de 2018. p. 3. 

 Conforme a resolução 2002/12 da ONU o Processo Restaurativo significa: 

 “2. qualquer processo no qual a vítima e o ofensor, e, quando apropriado, quaisquer outros indivíduos ou 

membros da comunidade afetados por um crime, participam ativamente na resolução das questões oriundas do 

crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. Os processos restaurativos podem incluir a mediação, a 

conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) e círculos decisórios (sentencing circles)”. 
42 JACCOUD, Mylène. Princípios, Tendências e Procedimentos que Cercam a Justiça Restaurativa. In: 

SLAKMON, C.; VITTO, R.; PINTO, R. G. (org.). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério 

da Justiça; PNUD, 2005. p. 163-186. Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-

content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf. Acesso em: 03 de agosto 

de 2018. 
43 SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão do 

Crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 12. Disponível em: 

http://www.stqadvogados.com.br/download/Justica-restaurativa-e-mediacao-penal.pdf. Acesso em: 03 de agosto 

de 2018. 

44ZEHR, Howard. Trocando as Lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo. Palas Athena, 2008. 

Tradução de: Tônia Van Acker. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/18324556/trocando-as-

lentes---um-novo-foco-sobre-o-crime-e-a-justica---howard-zehr---just. Acesso em: 03 de agosto de 2018.         

http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf
http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf
http://www.stqadvogados.com.br/download/Justica-restaurativa-e-mediacao-penal.pdf
https://www.passeidireto.com/arquivo/18324556/trocando-as-lentes---um-novo-foco-sobre-o-crime-e-a-justica---howard-zehr---just
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[...] a Justiça Restaurativa representa o último epiciclo da justiça penal, movendo-a na 

direção de um modelo de justiça “que envolve a vítima, o réu a comunidade na busca 

de soluções para o conflito com o objetivo de promover a reparação, a reconciliação 

e o reforço do sentimento de segurança”. 45 

 

Dentre as características da Justiça Restaurativa, conforme Daniel Silva Achutti, está 

que  

 

[...] o ponto de partida para o novo é a inversão do objeto. Assim, o objeto da justiça 

restaurativa (e do saber que se pretende construir ao seu redor) não é o crime em si, 

considerado como fato bruto, nem a reação social, nem a pessoa do delinquente, que 

são os focos tradicionais da intervenção penal. A justiça restaurativa enfoca as 

consequências do crime e as relações sociais afetadas pela conduta.46 

 

Insta salientar, ainda conforme as palavras do supracitado autor, que, na Justiça 

Restaurativa,  

 

[...] (a) a vítima poderá participar dos debates envolvendo o conflito; (b) o 

procedimento poderá não resultar em prisão para o acusado, mesmo que ele venha a 

admitir que praticou o delito e provas robustas corroborem a confissão; (c) há a 

possibilidade de realização de um acordo entre as partes; e (d) os atores jurídicos 

especializados deixarão de ser os protagonistas, abrindo espaço para um 

enfrentamento interdisciplinar do conflito; dentre outras características.47 

 

A Justiça Restaurativa trata-se de um sistema que se volta para os sujeitos envolvidos 

no ilícito penal, levando em consideração  as experiências daqueles ou  visando  à busca da 

melhor solução cabível para restaurar os danos causados por tal transgressão, utilizando-se 

dessas “partes interessadas principais”48 desde que maneira voluntária. 

                                                           
45SICA, Leonardo. Bases para o modelo brasileiro de justiça restaurativa. De jure: revista jurídica do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 12, p. 411-447, jan./jun. 2009. Disponível em: 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28064. Acesso em: 03 de agosto de 2018. 
46ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e o abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo 

de administração dos conflitos no Brasil. 2.ª edição. São Paulo. Saraiva. 2016. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=NEJnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=justi%C3%A7a+e+abolicio

nismo+penal+achutti&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwi6z4_StIPdAhWEHZAKHZuiBrwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=justi%C3%A7a%2

0e%20abolicionismo%20penal%20achutti&f=false. Acesso em: 03 de agosto de 2018. 
47ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e o abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo 

de administração dos conflitos no Brasil. 2.ª edição. São Paulo. Saraiva. 2016. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=NEJnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=justi%C3%A7a+e+abolicio

nismo+penal+achutti&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwi6z4_StIPdAhWEHZAKHZuiBrwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=justi%C3%A7a%2

0e%20abolicionismo%20penal%20achutti&f=false. Acesso em: 03 de agosto de 2018. 
48 PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil?. In: SLAKMON, C.; VITTO, R.; 

PINTO, R. G. (org.). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério da Justiça; PNUD, 2005. p. 

22. Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-

Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf. Acesso em: 03 de agosto de 2018. 
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Assim, feita esta breve análise acerca do conceito e das características sobre a Justiça 

Restaurativa, mister se faz discorrer a respeito da diferenciação entre a Justiça Retributiva, 

atualmente amplamente aplicada no sistema penal brasileiro, e a Restaurativa Justiça 

Restaurativa, método alternativo para a resolução dos conflitos. 

 

2.3 JUSTIÇA RETRIBUTIVA VERSUS JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Expostos os conceitos e características da Justiça Retributiva como também os da 

Justiça Restaurativa, imperioso se faz traçar um parâmetro comparativo entre esses dois 

sistemas; por meio do método de comparação poder-se-ão avaliar os benefícios oriundos do 

método restaurativo, para que, assim, se obtenha melhor visualização dos valores, 

procedimentos e resultados dos dois modelos e os efeitos que cada um deles projeta, para a 

vítima e para o infrator, como expõem Neemias Moretti Prudente e Ana Lucia Sabadell.49  

Howard Zehr apresenta um quadro comparativo entre os sistemas de Justiça Retributiva 

e Restaurativa: 

 

[...] Justiça Retributiva: 

-Problemas: O conflito é visto estritamente e abstratamente como uma infração da lei; 

apenas as variantes legais são relevantes; o Estado como vítima. 

-Autores: Estado (ativo) e ofensor (passivo). 

-Processo: Adversarial, autoritário, técnico e impessoal; foco encontra-se na culpa; 

incentiva a “estratégias neutralizadoras”. 

-Resultados: dor e sofrimento; mal ao ofendido balanceado por mal ao ofensor; volta-

se para o passado. 

Justiça Restaurativa: 

-Problemas: Conflito é definido como uma violação para com as pessoas; o contexto 

geral do conflito torna-se relevante; pessoas como vítimas. 

-Autores: Vítima e ofensor primariamente, e conjuntamente a comunidade e o Estado. 

-Processo: Participativo; maximizar as informações, diálogo e mútuo acordo. 

-Resultados: Corrigir os conflitos identificando as necessidades e obrigações, de 

forma, a curar e solucionar os problemas; mal causado pelo ofensor balanceado a 

solucionar a situação, voltado para o futuro.50             
 

Assim sendo, a Justiça Restaurativa volta-se a observar as consequências provindas do 

evento danoso frente aos sujeitos e às experiências vivenciadas por estes em relação à 

transgressão, diferentemente do que ocorre com a Justiça Retributiva cujo foco encontra-se em 

apenas identificar o agente, o ilícito penal e estipular uma punição àquele. 

                                                           
49PRUDENTE, Neemias Moretti e SABADELL, Ana Lucia. Mudança de Paradigma: Justiça Restaurativa. Revista 

Jurídica Cesumar, v. 8. n.º 1, p. 49-62, janeiro-junho de 2008. Disponível em: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/719/554. Acesso em: 06 de agosto de 2018. 

50ZEHR, Howard. Restorative Justice: the Concept Movement Sweeping Criminal Justice Field Focuses on Harm 

and Responsibility. Disponível em: http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-

concept.pdf. Acesso em 06 de agosto de 2018. 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/719/554
http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
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Conforme Leonardo Sica, o sistema retributivo enseja, portanto, “a punição irracional, 

o castigo e a violência punitiva, enquanto características principais da reação penal, apenas 

infundem nos cidadãos o ideal de sofrimento como dado essencial da justiça e avolumam a 

própria violência que os oprime”.51 

Em contrapartida, a Justiça Restaurativa não se foca apenas em atribuir sanção, mas nas 

consequências resultadas pelo dano aos sujeitos envolvidos, e, sobretudo, busca soluções para 

o conflito que sejam benéficas ao infrator, à comunidade e, principalmente, às vítimas, a fim de 

se reestabelecer os laços sociais que foram rompidos a partir da conduta criminosa.  

Em razão disso, o sistema restaurativo, segundo Renato Sócrates Gomes Pinto, “objetiva 

mais reduzir o impacto dos crimes sobre os cidadãos do que diminuir a criminalidade”52, ou 

seja, preocupa-se com a reparação dos danos e não apenas com a transgressão da lei. 

Para Howard Zehr, “o crime envolve violações que precisam ser sanadas. Essas 

violações representam as quatro dimensões básicas do mal cometido: à vítima; aos 

relacionamentos interpessoais; ao ofensor; à comunidade”.53 

Ainda nas palavras desse autor: 

 

[...] A lente retributiva se concentra basicamente na última, nas dimensões sociais. E 

o faz tornando a comunidade algo abstrato e impessoal.  A justiça retributiva define o 

Estado como vítima, define o comportamento danoso como violação de regras e 

considera irrelevante o relacionamento entre vítima e ofensor.  Os crimes, portanto, 

estão em outra categoria, separados dos outros tipos de dano. A lente restaurativa 

identifica as pessoas como vítimas e reconhece a centralidade das dimensões 

interpessoais. As ofensas são definidas como danos pessoais e como relacionamentos 

interpessoais. O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. 54 

 

Visto isso, ao realizar-se tal parâmetro comparativo entre esses dois sistemas, fica 

evidente que a Justiça Restaurativa traz avanços e benefícios claros para o Sistema Judiciário 

Penal, haja vista a mesma se voltar para o reestabelecimento dos  laços sociais que foram 

                                                           
51SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão do 

Crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 4. Disponível em: 

http://www.stqadvogados.com.br/download/Justica-restaurativa-e-mediacao-penal.pdf. Acesso em: 06 de agosto 

de 2018. 

52PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil?. In: SLAKMON, C.; VITTO, R.; 

PINTO, R. G. (org.). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério da Justiça; PNUD, 2005. p. 

22. Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-

Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf. Acesso em: 03 de agosto de 2018.  

53ZEHR, Howard. Restorative Justice: the Concept Movement Sweeping Criminal Justice Field Focuses on Harm 

and Responsibility. Disponível em: http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-

concept.pdf. Acesso em 06 de agosto de 2018. 

54ZEHR, Howard. Restorative Justice: the Concept Movement Sweeping Criminal Justice Field Focuses on Harm 

and Responsibility. Disponível em: http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-

concept.pdf. Acesso em 06 de agosto de 2018. 

http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
http://dhss.alaska.gov/djj/Documents/ReportsAndPublications/restorative-concept.pdf
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rompidos pela conduta criminosa cometida, introduzindo, sobretudo, ao processo criminal os 

sujeitos envolvidos para que se analise e busque a melhor alternativa a fim de se solucionar o 

dano que ocorreu, diferentemente do que objetiva a Justiça Retributiva. 

 

2.4 JUSTIÇA RESTAURATIVA E SUA APLICAÇÃO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Assim como em diversos países do mundo, no Brasil, a Justiça Restaurativa vem se 

expandindo e sendo aplicada de maneira mais incisiva no Sistema Judiciário Criminal, diante 

da grave crise em que se presencia e que está pautada em fatores como “falta de credibilidade 

e eficiência do sistema judiciário, ao fracasso das políticas públicas de contenção da violência, 

ao esgotamento do modelo repressivo de gestão do crime, déficits de comunicação e de 

participação agravados pelas práticas autoritárias das agências judiciais, etc.”,55 como bem 

preceitua Leonardo Sica.  

Conforme dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, o modelo restaurativo 

há cerca de dez  anos vem sendo aplicado no Brasil.56  

A partir de resoluções emitidas pela ONU, como a de 1999/26, de 28 de julho de 1999, 

titulada como “Desenvolvimento e Implementação de Medidas de Mediação e Justiça 

Restaurativa na Justiça Criminal”; a resolução 2000/14, de 27 de julho de 2000, designada de 

“Princípios Básicos para utilização de Programas Restaurativos em Matérias Criminais”; e, por 

fim, a resolução2002/12, de 24 de julho de 2002, nomeada de “Princípios Básicos para 

utilização de Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal”, deu-se ensejo e 

incentivo para a implantação dos primeiros projetos restaurativos em território pátrio. 

Em razão disso, o Ministério da Justiça brasileiro e a Secretaria Especial dos Direitos 

desenvolveram, em 2005, a primeira política para a possível implementação da Justiça 

Restaurativa no Brasil, qual seja, o “Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento”.57 

                                                           
55SICA, Leonardo. Justiça Restaurativa e Mediação Penal: O Novo Modelo de Justiça Criminal e de Gestão do 

Crime. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 4. Disponível em: 

http://www.stqadvogados.com.br/download/Justica-restaurativa-e-mediacao-penal.pdf. Acesso em: 06 de agosto 

de 2018. 

56CARVALHO, Luiza de. Justiça Restaurativa: o que é e como funciona. Conselho Nacional de Justiça. 24 de 

novembro de 2014. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-

funciona. Acesso em: 10 de agosto de 2018. 

57Justiça para o século 21: instituindo práticas restaurativas. Disponível em: 

http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=82&pg=0#.W39el85KjIU; Acesso em: 10 de agosto de 2018. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona
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Logo após esse mesmo ministério e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento patrocinaram três projetos de Justiça Restaurativa em cidades como São 

Caetano do Sul, Brasília e Porto Alegre. Em São Caetano do Sul, a experiência é implementada 

nas escolas por meio das “câmaras” ou “círculos restaurativos”; em Porto Alegre, na Vara de 

Execuções de Medidas Socioeducativas voltada à área da Infância e Juventude; em Brasília, o 

programa é aplicado no Juizado Especial Criminal, do Núcleo Bandeirante.58 

Insta salientar que, na capital gaúcha, foi desenvolvido o Projeto Justiça Século 21 que 

tem por objetivos divulgar e aplicar as práticas da Justiça Restaurativa na resolução de conflitos 

em escolas, ONGs, comunidades e Sistema de Justiça da Infância e Juventude como estratégia 

de enfrentamento e prevenção à violência em Porto Alegre.59 

Outrossim, conforme informações e dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de 

Justiça, o Sistema Restaurativo, além dos projetos piloto, vem sendo implantado em outros 

locais do país, como, por exemplo, nos Estados da Bahia e do Maranhão, em que o método tem 

sido utilizado para se solucionar os crimes de pequeno potencial ofensivo, sem a necessidade 

de se prosseguir com processos judiciais.60 

Apesar de a Justiça Restaurativa ainda se apresentar em estado inicial, alguns avanços 

devem ser considerados, como a existência do projeto-lei nº 7.006, de 2006, que atualmente 

tramita na Câmara dos Deputados, o qual visa propor alterações no Código Penal, no Código 

de Processo Penal na Lei dos Juizados Especiais Criminais, para facultar o uso de 

procedimentos da Justiça Restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e 

contravenções penais. 

Isso posto, observa-se que, no Brasil, ainda não há uma legislação propriamente vigente 

a fim de regularizar o sistema restaurativo no país, mas algumas “aberturas” no ordenamento 

jurídico pátrio que possibilitam a flexibilização de princípios como o da indisponibilidade e o 

da obrigatoriedade da Ação Penal Pública, aplicados no sistema judicial criminal vigente. 

Renato Sócrates Gomes Pinto explana tais “aberturas” que possibilitaram a inserção do 

sistema restaurativo no Judiciário brasileiro, como a criação dos Juizados Especiais Criminais, 

                                                           
58Justiça para o século 21: instituindo práticas restaurativas. Disponível em: 

http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=82&pg=0#.W39el85KjIU; Acesso em: 10 de agosto de 2018. 

 

59Justiça para o século 21: instituindo práticas restaurativas. Disponível em: 

http://justica21.web1119.kinghost.net/j21.php?id=82&pg=0#.W39el85KjIU; Acesso em: 10 de agosto de 2018. 

60CARVALHO, Luiza de. Justiça Restaurativa: o que é e como funciona. Conselho Nacional de Justiça. 24 de 

novembro de 2014. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-
como-funciona. Acesso em: 10 de agosto de 2018. 
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as mudanças providas da lei 9.099/1995 que viabilizaram a aplicação de penas alternativas às 

privativas de liberdade, os institutos de transação penal e suspensão condicional e as inovações 

provindas com Constituição Federal de 108861. 

Sendo assim, tais inovações e alterações do conjunto normativo brasileiro, coadunadas 

ao princípio da oportunidade, ensejaram a possibilidade de aplicação do sistema restaurativo no 

Brasil. 

Ademais, é evidente que o modelo restaurativo encontra-se em fase essencialmente 

embrionária, inicial, havendo ainda certa dificuldade em se fixar conceitos e estabelecer como 

esta é tratado no ordenamento jurídico brasileiro, visto que é desenvolvido de maneira díspar 

nos locais em que se apresenta, podendo incluir, sobretudo, qualquer um dos processos 

restaurativos como a mediação, a conciliação, a reunião familiar ou comunitária (conferencing) 

ou mesmo os círculos decisórios (sentencing circles), em sua aplicação.62  

Dando continuidade, outro importante avanço no Sistema Restaurativo Pátrio ocorre na 

cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em que a Justiça Restaurativa vem sendo aplicada 

desde 2015 em casos que envolvem violência doméstica.63  

A criação da Comissão Paranaense de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do 

Paraná por meio da portaria n° 11/2014, em 18 de setembro de 2014, pelo Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC, teve  o objetivo precípuo de 

deliberação acerca da política de práticas restaurativas no âmbito do Poder Judiciário 

Paranaense, possibilitando, em razão disso, a implementação mais ampla do Sistema 

Restaurativo em outras cidades paranaenses.64 

Sendo assim, diante desta breve amostra de alguns marcos históricos mais relevantes 

em relação à Justiça Restaurativa no Direito Penal Pátrio, resta claro que a mesma ainda se 

                                                           
61PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil?. In: SLAKMON, C.; VITTO, R.; 

PINTO, R. G. (org.). Justiça Restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: Ministério da Justiça; PNUD, 2005. p. 

22. Disponível em: http://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2014/07/Coletanea-de-Artigos-Livro-

Justi%C3%A7a-Restaurativa.pdf. Acesso em: 03 de agosto de 2018. 

62ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. RESOLUÇÃO n.º12 DE 

2002. Princípios Básicos Para Utilização De Programas De Justiça Restaurativa Em Matéria Criminal. 37ª 

Sessão Plenária. 24 de Julho de 2002. Disponível em: 

http://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_

ONU_2002.pdf. Acesso em: 18 de agosto de 2018. p. 3. 

63TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. Justiça Restaurativa é aplicada em casos de violência doméstica. 

05 de julho de 2017. Disponível: https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/justica-

restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica/18319?inheritRedirect=false. Acesso em: 18 de agosto 

de 2018. 

64MAEJIMA, Lidia. Justiça Restaurativa. 16 de agosto de 2017. Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/justica-

restaurativa. Acesso em 18 de agosto de 2018. 
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figura em estado embrionário, visto que, de certa maneira, ainda são poucos os locais em que a 

mesma é aplicada. É mister notar que, apesar disso, a Justiça Restaurativa encontra-se em 

permanente expansão e crescimento.   

 

4. DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODO ADEQUADO DE 

RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DA VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

Os recentes dados demonstrados ao longo do presente artigo no que diz respeito à 

violência dentro das escolas, seja entre os alunos em si, contra os professores ou mesmo contra 

a próprio ambiente escolar, demonstram que mudanças jurídicas e educacionais se mostram de 

extrema importância, a fim de se alterar tal cenário atualmente vivenciado. 

Nessa toada, a Justiça Restaurativa se perfaz como um “novo olhar”, um novo 

mecanismo ao que se atualmente presencia, com resultados extremamente benéficos, quando 

aplicada, como bem se observou nos tópicos anteriores. 

Importante expor que, ao se entender o conflito e as partes que o envolvem, sobretudo 

esses jovens ou mesmo crianças responsáveis por tais atos, busca-se não os tratar como 

“delinquentes”, aplicando-lhes alguma punição dentre as anteriormente ditas, mas visar que 

sejam colocados como atores principais e tenham suas necessidades compreendidas, para, 

assim, se evitar reincidências e reestabelecer os laços rompidos quando do conflito escolar. 

De acordo com a professora Andréa Carla de Moraes Pereira Lago, em 2000, houve a 

implementação das primeiras experiências acerca da mediação escolar no Brasil, as quais 

obtiveram apoio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, secretaria responsável pelo Programa “Escolas de Paz”.65 Essa autora  dá 

continuidade, elucidando que, a partir desses incentivos, foi possível se dar ensejo à elaboração 

da “Cartilha Escola de Mediadores” que dispunha de informações sobre a mediação, a função 

do mediador, as qualidades do mediador, a implementação do projeto em outras escolas, a 

forma de se montar uma equipe de apoio, o planejamento, a avaliação, entre outros assuntos66.  

A professora prossegue expondo que 

 

Dois pontos positivos sobressaíram desta experiência: a) a conscientização dos alunos 

de que existem formas não violentas de resolução de conflitos; e b) a constatação, por 
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parte de alguns pais, de melhora no relacionamento com seus filhos (interpessoal e 

familiar). 67 

 

Por fim, observa-se que entender as necessidades das partes envolvidas no conflito é, 

sobremaneira, essencial, uma vez que os laços relacionais rompidos com a transgressão escolar 

carecem ser restabelecidos, para o fim de se reduzir reincidências dos conflitos provindos da 

violência escolar e buscar a mudança cultural/jurídica dentro do contexto das escolas, 

demonstrando-se, portanto, que a mediação vítima-ofensor é um mecanismo adequado de 

resolução dos conflitos e da violência escolar.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Constatou-se, ao longo de presente estudo, que os índices e dados estatísticos existentes 

sobre a violência dentro das escolas mostram-se -se alarmantes, fazendo-se de supra 

importância uma mudança jurídica, e sobretudo educacional, do atual sistema. Para tanto, 

abordaram-se os conceitos de violência e de violência escolar, também os fatores que 

influenciam a violência que são inúmeros e que se dividem em dois grandes grupos, quais 

sejam, os fatores endógenos e os fatores exógenos. 

Outrossim, as práticas restaurativas se mostram uma alternativa contundente com 

relação ao vigente método político criminal preventivo/retributivo, diante dos diversos aspectos 

positivos devidamente existentes e demonstrados ao longo do artigo. 

Observou-se que, em face de um sistema que possui um viés voltado às partes e aos 

efeitos oriundos da conduta criminosa, como se observa no sistema restaurativo, possibilita-se 

aos sujeitos envolvidos principais a devida reflexão acerca do ocorrido.  

Isso perfaz, assim, uma evidente possibilidade para a diminuição da reincidência 

criminal, visto que, ao contrário de apenas punibilizar o infrator e isolá-lo das consequências 

do fato jurídico que aconteceu, deve-se  aproximá-lo  fazendo com que o mesmo passe a 

observar com “novas lentes” a transgressão criminal em si e também com relação às vítimas. 

Depreendeu-se que a Justiça Restaurativa brasileira teve surgimento com os primeiros 

projetos-piloto nas cidades de São Caetano do Sul, Brasília e Porto Alegre e, a partir desses 

marcos, encontra-se em evidente expansão por todo o país. Ademais, nota-se que no Brasil não 

há uma legislação especial vigente que regulamente o sistema e as práticas restaurativas, apenas 
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o projeto-lei nº 7.006, de 2006, na Câmara dos Deputados, e “janelas” no conjunto legislativo 

que permitem a aplicação desse método alternativo no país. 

Por fim, salientaram-se os frutos benéficos advindos da Justiça Restaurativa e de sua 

aplicação nas escolas, concluindo-se, portanto, que aquela se mostra instrumento adequado a 

ser aplicado nos conflitos e na violência de origem escolar. 
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