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APRJ 

o presente trabalho visa 
soluções no campo da violênl 
o nosso dia-a-dia. Procuramo~ 
nossas experiências pessoais ( 
do Rio de Janeiro, Técnico JU( 
ça do Rio de Janeiro (TJRJ) e, 
A abordagem se restringe, es~ 
nossas fronteiras, principalme 
dades do país, Rio de Janeiro 

Na maioria dos casos, 1 

àqueles que têm pleno conhec 
cações, por outras vezes, falai 
cativo de alguns parágrafos. 

O fenômeno da violênc 
damente, pois, como fato soc 
campos, que também foram b 

Desprovidos de humild 
soluções apresentadas, até o 
não se adequaram à realidad~ 
constatados nas filas e nas est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


