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A prática intitulada “Amigos da Justiça”, de autoria do juiz Gedeon Rocha 

Lima Junior, foi idealizada no ano de 2008 e implementada na Comarca de Ibiraçu, 

Espírito Santo, com o intuito de atuar preventivamente por meio do exercício de 

atividades de inclusão social com crianças e adolescentes. 

 

De acordo com o Dr. Gedeon, a prática consiste na utilização da área física do 

Fórum de Ibiraçu através de voluntários que permanecem além do expediente para 

realizar atividades de resgate e inclusão social de jovens, como: aulas de violino, de 

flauta, de robótica educacional, de informática, de pintura/desenho e de alfabetização 

de adultos. Ele afirma que, no início, as atividades eram praticadas no salão do 

Tribunal do Júri e, atualmente, novas instalações foram implantadas e há um espaço 



exclusivo para o exercício dessas atividades de inclusão social. 

 

Durante a fase de implementação da prática, foi formada uma equipe de 

voluntários que tem por objetivo oferecer estratégias preventivas e atuantes para 

reforçar os fatores de proteção em especial ao jovem e à família, fortalecendo a 

autoestima, despertando a capacidade de criação através de atividades lúdicas e 

pedagógicas. As crianças e os adolescentes são selecionados através de triagem feita 

pela assistente social do Projeto e os selecionados participam das atividades de acordo 

com as aptidões neles identificadas. 

 

Além disso, o autor enfatiza que foi firmada uma importante parceria com a 

Secretaria de Educação Estadual, proporcionando aos familiares e interessados do 

município a oportunidade de serem alfabetizados já na idade adulta. Assim, a partir 

das atividades desenvolvidas pelo referido projeto no Fórum de Ibiraçu, foi criada a 

Associação Amigos da Justiça que busca a inclusão social de todos os cidadãos. 

 

O magistrado destaca, por fim, que após o inicio da prática verificou-se o 

interesse da sociedade civil local em manter a atividade, constatando-se a diminuição 

da evasão e o aumento do rendimento escolar em relação aos participantes do projeto. 

 

Fonte: Instituto Innovare adaptado (Disponível em: 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/amigos-da-justica-educacao-cidadania-e-

arte/) 

 

 

 

 

 


