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PORTARIA CONJUNTA N° 0 5 /2013-SEC

A Desembargadora Nelma Branco Ferreira
Perilo, Corregedora-Geral da Justiça do
Estado de Goiás, no uso de suas atribuições
legais e,

O Diretor do Foro da Comarca de Goiânia,
Dr. Átila Naves Amaral, no uso de suas
atribuições legais e,

CONSIDERANDO o comando alinhado no Pedido de Providências n°
0007188-S4.2012.2.00.0000 oriundo do Conselho Nacional de Justiça, cujo dispositivo
determina à Corregedoria-Geral da Justiça a instauração de processo administrativo disciplinar
em face do oficial do 1° Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de
Goiânia;

CONSIDERANDO os fatos noticiados na Ata de Inspeção levada a efeito
pelo Conselho Nacional de Justiça e, bem assim, no Relatório n° 1/2013, assinado pela
Assessona de Orientação e CorreiçSo, em tese, confíguradores de infrações disciplinares
descritas no art. 31, incisos I, II, III, V, Lei federal n° 8.935/1994;

CONSIDERANDO a necessidade de diligências tendentes à imediata
elucidação dos relatos;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 31, inciso I, "16" e "18", Código
de Organização Judiciária do Estado de Goiás, 7°, § Io, inciso XVII, Consolidação dos Atos
Normativosda Corregedoria-Geral da Justiçae 41, Leiestadual n° 17.663/2012, dispositivosque
relegam ao Diretor do Foro, corregedor natural da unidade, a competência para a instauração e
processamento de procedimentos disciplinares instauradosem face de servidores e serventuários
da justiça;

RESOLVE:

^_ 1 - Instaurar processo administrativo disciplinar em desfavor do oficial do
tegistro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos de Goiânia, Njlaurício Borges

Atila NdycsAÍhoral
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Sampaio, visando a apuração dos fatos noticiados e outros que porventura se descortinem no
curso das investigações, originalmente destinada a esclarecer a regularidade do procedimento de
escrituração do Livro A - Protocolo, das informações relativas aos registros e averbações de
contratos de alienação fíduciária e de arrendamento mercantil de veículos, da cobrança de
emolumentos e dos pagamentos anotados no Livro Diário Contábil;

II - Delegar os atos de instrução à Comissão Processante instituída no
âmbito da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia.

Cumpra-se e registre-se.

Gabinete da Desembargadora
Goiás, em Goiânia, Z^j dejaneirode2013.
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