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RESUMO

Este é um dos resultados do Projeto de Pesquisa "Direito e Artes", dentre elas, o cinema. Foi produzido o documentário intitulado "JUìZO" em 
2007, que acompanha a trajetória de jovens com menos de 18 anos diante da Lei. As audiências ocorrem na II Vara da Justiça do Rio de Janeiro. 
Os discursos, as causas que estão nas famílias e a única consequência: o cumprimento de medida socioeducativa, para cumprir a lei. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente merece reformas para atender aos novos anseios sociais e novas demandas judiciais. Objetivou-se discutir sobre o papel 
da sociedade na discussão da reforma da lei e da execução de políticas públicas, não somente para reprimir os atos infracionais, mas, 
precipuamente, de criar condições de natureza preventiva, com recorte sociológico, no sentido de repensar questões como a família, seu papel, a 
comunidade, seu papel, as oportunidades de trabalho, para que a pessoa nasça e se desenvolva num ambiente saudável e não insalubre ou 
perigoso. Para viabilizar a discussão, a metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa, Minayo(2012), de método indutivo, Crewell (2014), e de 
técnica na modalidade grupo focal, com discursos e análises desses, sobre as variáveis "Dignidade da Pessoa Humana", "qualidade de Vida", 
"valores éticos" e "o papel do Poder Judiciário". Rolf Madaleno (2016) embasa as relações familiares juntamente com Pablo Stolze(2017); a 
socióloga Portuguesa Isabel Dias(2014) contribui com o diálogo sobre as violências na Família; e o grupo tece uma crítica à fragilidade do Poder 
Judiciário ao tratar com questões multidisciplinares, complexas e preconceituosa, retratado no documentário "JUÍZO". As mensagem subliminares 
do consumo, do poder Foucaltiano (2007), da opressão estatal e de uma falsa democracia inclusiva, traz à tona uma discussão politizada sobre a 
omissão do Estado para as causas visíveis, urgentes e realmente importantes. Impactante na economia de uma país onde se tem uma taxa de 
natalidade de 1,6% segundo o IBGE, e um grande número de homicídio entre os 18 a 24 anos. Esta discussão suscita abrangência e maturidade de 
questões centrais e acessórias, todas emergentes.
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