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PORTARIA Nº 4.023/CGJ/2015 

 
Revoga as Portarias da Corregedoria-Geral de 
Justiça nº 1.070, de 3 de março de 2010 e nº 2.445, 
de 4 de dezembro de 2012 e dá outras providências. 

 
 
O CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso 
das atribuições que lhe confere os incisos I e XIV do art. 32 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aprovado pela Resolução do 
Tribunal Pleno nº 3, de 26 de julho de 2012, 
 
CONSIDERANDO a deliberação do Comitê de Planejamento da Ação Correicional 
do dia 16 de outubro de 2015, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam revogadas as Portarias da Corregedoria-Geral de Justiça nº 1.070 de 3 
de março de 2010 e nº 2.445 de 4 de dezembro de 2012. 
 
Art. 2º A Gerência de Informação Correicional e Registro Disciplinar - GEDIS, além 
das atribuições previstas no art. 22 da Resolução nº 493, de 12 de dezembro de 
2005, ficará encarregada de: 
 
I - acompanhar a tramitação das sindicâncias e dos processos administrativos 
disciplinares instaurados contra servidores judiciais, notários, registradores e seus 
prepostos, zelando pela sua condução, na forma da lei e dos atos normativos de 
regência, nos prazos regulamentares; 
 
II - indicar ao Corregedor-Geral de Justiça nomes de servidores para composição 
das Comissões Sindicantes e Processantes; 
 
III - prestar orientações aos servidores integrantes de Comissões Sindicantes e 
Processantes; 
 
IV - sugerir procedimentos uniformizados para a tramitação das sindicâncias e dos 
processos administrativos disciplinares, com a finalidade de garantir a necessária 
celeridade na sua condução e no seu desfecho; 
 
V - acompanhar os procedimentos administrativos de cunho disciplinar 
encaminhados ao Cartório de Feitos Especiais em grau de recurso ou com 
representação do Corregedor-Geral de Justiça em face de Juiz de Direito; 
 
VI - emitir, mensalmente, relatórios gerenciais sobre a tramitação das sindicâncias e 
dos processos administrativos disciplinares. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Belo Horizonte, 4 de novembro de 2015. 
 
 
 

Desembargador ANTÔNIO SÉRVULO DOS SANTOS 
Corregedor-Geral de Justiça 


