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Novos fóruns vão mudar atendimento no
Entorno de Brasília
18/out/2010

Seis novos fóruns serão entregues na Região do Entorno do DF até janeiro de 2011
Seis novos fóruns serão entregues a população do Entorno do Distrito Federal pelo Tribunal de Justiça de Goiás
(TJGO), até o final de janeiro de 2010. De acordo com o presidente do TJGO, desembargador Paulo Teles, as obras
vão mudar completamente o perfil do serviço prestado pelo Judiciário goiano em localidades onde o atendimento ao
cidadão é feito em prédios improvisados, cedidos pelas prefeituras. Em algumas cidades, lembra Teles, o Judiciário
divide o mesmo espaço com Câmaras Municipais, como é o caso de Águas Lindas de Goiás.
De acordo com a coordenadoria de obras do TJ, o primeiro prédio do Entorno será entregue em Cidade Ocidental,
seguido dos fóruns de Cristalina, Alexânia, Àguas Lindas, Valparaíso e Novo Gama. Os prédios, que estão em fase da
acabamento, são amplos, modernos e funcionais. Após a conclusão das obras, o TJGO que os equipará com
mobiliário novo, computadores e sistema de segurança.
O esforço desenvolvido pelo Tribunal em dotar 100% das comarcas de prédios próprios, visa atender à população
com mais conforto, proporcionar melhores condições de trabalho aos magistrados e servidores e agilizar o andamento
processual. No total, 70 novos fóruns fazem parte do plano de construções, sendo que nove já foram inaugurados na
gestão do desembargador Paulo Teles, nas cidades de Vianópolis, Edéia, Crixás, Caiapônia, Inhumas, Itapuranga,
Jataí e em Goiânia, o fórum das Varas Criminais e de Família e o Centro de Distribuição.
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