
Montividiu ganha sede própria da Justiça 
com inauguração de novo fórum 

21/mai/2012 

Montividiu recebeu, na manhã desta segunda-feira (21), um novo fórum, moderno, 

planejado, funcional e totalmente mobiliado com equipamentos de informática e central 

telefônica. Esta é a segunda obra entregue na gestão do presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Leobino Valente Chaves. Após o 

corte da fita, a solenidade foi realizada no Tribunal do Júri da nova sede.

Em seu discurso, o presidente do TJGO, desembargador Leobino Chaves, falou da 

alegria em entregar mais uma obra e do desafio de dotar todas as comarcas do Estado 

de sede própria. “É grande a alegria por vivenciar este momento com autoridades e 

população do município. Maior é o entusiasmo em dar mais um passo na caminhada 

para atingir, em plenitude, a meta de concluir 100 por cento das obras de construção e 

reforma previstas no Plano Estratégico do Tribunal. E todas as comarca do Estado 

dotadas de sede própria corresponde aos ideais de cidadania da sociedade”, acentuou. 

“Há bem pouco tempo, o município e a comarca, ambos na flor da idade, reivindicaram 

e mereciam casa nova, com infraestrutura física apta a melhorar as condições de 

atendimento aos usuários e de trabalho aos magistrados e servidores”, completou. 

O presidente reafirmou a importância da parceria com os poderes municipal e estadual, 

lembrando que o Judiciário não trabalha sozinho. Agradeceu a presença dos juízes, 

diretores de departamentos, servidores do judiciário, escrivães e escreventes dos 

cartórios locais que compareceram à solenidade. “Ao entregar-lhes este novo fórum, 

conclamo os presentes a elevar o espírito em súplica ao Criador, invocando sua 

proteção e ajuda na tarefa de realizar Justiça, prestando à sociedade serviço eficaz, ágil 

e acessível, que assegure a todos o direito, a dignidade e a cidadania”, finalizou. 
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Para Lilia Maria de Souza, juíza da comarca de Rio Verde e diretora em substituição do 

Foro da comarca de Montividiu, que representou o juiz Fernando César Rodrigues 

Salgado, relembrou as dificuldades anteriores enfrentadas pelos jurisdicionados que 

tinham que percorrer quase 50 quilômetros para ter acesso à Justiça. “Com a instalação 

e criação da comarca facilitou o acesso da população montividiuense ao Judiciário. E 

esta obra vai garantir conforto e comodidade às partes, aos advogados e servidores da 

Justiça”, enfatizou. Para a magistrada, a nova instalação ajudará na prestação célere e 

eficiente à população local. 

Representante do governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton de 

Figuerêdo Júnior elogiou a iniciativa da atual gestão de reestruturar o Poder Judiciário e 

classificou Leobino como um gestor sensível e com grande “senso de Justica”. Ele ressaltou que a 

diminuição das diferenças sociais começa quando existe a união de esforços, já que 

política e Justiça devem trabalhar juntas pelas liberdades individuais, pelo bem-estar 

social e pela ampliação do acesso à Justiça. “Uma inauguração dessa significa 

benfeitoria, mas uma Casa de Leis, como um fórum, traz em si uma mensagem de 

esperança, de promoção de Justiça e paz”, destacou José Eliton.

O prefeito municipal, Edson Bueno Coutinho, comemorou e agradeceu a entrega da 

sede do Judiciário. “O novo prédio chega para reforçar o início do desenvolvimento em 

nosso município e de melhorias para a população. Me sinto feliz em fazer parte deste 

momento histórico para o nosso município, que recebe a maior obra desde a sua 

emancipação”, destacou. O prefeito fez questão de ressaltar a aproximação do Poder 

Judiciário com o cidadão. “A Justiça está na nossa cidade, bem aqui nesse prédio. Com 

isso, quem ganha é o povo”, frisou, lembrando emocionado que há alguns anos 

Montividiu era distrito judiciário de Rio Verde.

Participaram da solenidade os juízes da comarca de Rio Verde, Sthella Carvalho Melo, 

Coraci Pereira da Silva, Wagner Gomes Pereira e Ricardo Luiz Nicoli, que representou 

a Asmego; diretor-geral do TJGO, Stenius Lacerda Bastos; Juracy Índio do Brazil, 

coordenador de Obras do TJGO; Karlos Cabral, deputado estadual; Paulo Eduardo 

Penna Prado, promotor de Justiça local, que representou o Ministério Público; vereador 

Luiz Carlos Ribeiro, presidente da Câmara Municipal, entre outras autoridades locais e 

estaduais. 

Dados da obra e criação da comarca

Page 2 of 3Montividiu ganha sede própria da Justiça com inauguração de novo fórum - Tribunal ...

21/5/2012http://www.tjgo.jus.br/bw/?p=66558



O novo fórum de Montividiu, localizado na Avenida Rio Verde, Qd. 6, Lt. C, Bairro Feliz, 

teve um investimento do Judiciário estadual no valor de R$ 1.662.271,88, incluídas a 

aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e central telefônica. Seguindo 

modelo padrão de uma vara simples, o prédio tem 642 metros quadrados de área 

construída e foi edificado em um terreno doado pelo executivo local de Montividiu. 

Criada pela Lei n 16.435, a comarca de Montividiu foi instalada em 8 de novembro de 

2010 pelo juiz Marcus Vinícius Alves de Oliveira. Também passaram pela comarca os 

magistrados Lilia Maria Souza, Tatianne Marcella Mendes Rosa Borges e o atual juiz, 

Fernando César Rodrigues Salgado. A comarca tem aproximadamente três mil 

processos em tramitação, sendo a maioria na área das fazendas públicas. 

O município de Montividiu, que faz parte da região sudoeste, está localizado a 310 

quilômetros de Goiânia e destaca-se por possuir uma considerável reserva de calcário, 

seu principal recurso mineral, além de se fortalecer economicamente por intermédio de 

indústrias, uma agricultura altamente mecanizada e baseada em técnicas modernas de 

plantio, colheita, bem como uma pecuária de ponta. Montividiviu tem cerca de 11 mil 

habitantes, 6 estabelecimentos de saúde, 15 escolas e duas instituições financeiras. A 

cidade é cortada pela GO-174 e o município é banhado pelos rios Montividiu e Verdão. 

(Texto: Arianne Lopes / Fotos: Wagner Soares - Centro de Comunicação Social do 

TJGO) 
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