
Corregedoria-Geral da Justiça

Assessoria Jurídica

PROVIMENTO Nº. 050, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe  sobre  a  criação  da  UMA  –  Unidade  de

Mediação,  Gerenciamento de Crises  e Prevenção de

Demandas Administrativas para resolução de conflitos

quando as eventuais infrações de natureza meramente

administrativa  e  administrativo-disciplinar  que

apresentem  reduzido  potencial  de  lesividade  e

permissão legal de autocomposição.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a  missão  institucional  da  Corregedoria

Geral  da  Justiça:  “Trabalhar  efetivamente  par  o  aperfeiçoamento  da

prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, orientando,

corrigindo  e  inspecionando  as  atividades  judiciais  e  extrajudiciais,

contribuindo para a excelência dos serviços prestados à sociedade”, com

a  celeridade,  a  proatividade,  a  credibilidade,  a  transparência  e  a

qualidade entre seus valores organizacionais;

CONSIDERANDO o Macrodesafio, proposto pelo Conselho

Nacional de Justiça, de melhoria da gestão de pessoais, que se refere a

políticas,  métodos  e  práticas  adotadas  na  rotina  de  comportamentos
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internos, objetivando potencializar o captial humano nos órgãos do Poder

Judiciário;

CONSIDERANDO o  disposto  na  Portaria  COR-CNJ

58/2014,  que  possibilita  a  adoção de  métodos  de  autocomposição  de

conflitos  na  esfera  administrativo-correicional,  bem  como  o  que  está

expressamente dito na Recomendação 21/2015 da Corregedoria Nacional

de Justiça;

CONSIDERANDO que  adoção  de  mecanismos  de

autocomposição pacífica de conflitos apresenta-se como uma tendência

global, decorrente da evolução da cultura de pacificação, do diálogo e do

consenso;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  assegurar  ao

jurisdicionado  o  direito  à  solução  de  conflitos  mediante  uso  de

instrumentos adequados à sua natureza e à sua peculiaridade;

CONSIDERANDO a premência de se consolidar no âmbito

administrativo-correicional  do Poder Judiciário  uma política permanente

de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução

e prevenção de litígios 
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Corregedoria-Geral da Justiça

Assessoria Jurídica

CONSIDERANDO a necessidade de se difundir uma cultura

de paz que priorize o diálogo e o consenso na resolução de conflitos no

âmbito administrativo-correicional do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO, enfim, o que foi deliberado no PROAD

201808000123203.

RESOLVE:

Art.  1º.  Instituir  a  comissão denominada UMA (Unidade de

Mediação,  Gerenciamento  de  Crises  e  Prevenção  de  Demandas

Administrativas),  que  atuará  com  mecanismos  de  mediação  nos

procedimentos administrativos e nos disciplinares em trâmite no âmbito

do Poder Judiciário.

Parágrafo  único.   A  atuação  da  UMA  se  limitará  aos

procedimentos envolvendo suposta prática de infrações disciplinares por

servidores judiciais, notários, registradores ou magistrados, caraterizadas

por seu reduzido potencial de lesividade a deveres funcionais e que se

relacionem preponderantemente  à  esfera  privada dos  envolvidos,  bem

como aos processos que abarquem conflitos puramente administrativos,

quando passíveis de composição.

Art. 2º.  A Comissão será composta pelo Corregedor-Geral

da  Justiça,  como  Presidente,  por  um  dos  Juízes  Auxiliares  da
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Corregedoria-Geral  da Justiça, como Coordenador-Geral,  pelos demais

Juízes Auxiliares e pelo Secretário-Geral.

§ 1º.  A  tentativa de mediação  será realizada pela  própria

Comissão ou  por  um de  seus membros,  conforme a característica  da

situação concreta.

§ 2º.  A composição da Comissão poderá ser alterada por

Portaria a qualquer tempo. 

Art. 3°.   A realização da audiência ou sessão de mediação

será determinada pelo Corregedor-Geral da Justiça ou por um dos Juízes

Auxiliares da Corregedoria-Geral da Justiça, de ofício ou requerimento de

uma das partes.

Parágrafo único. A audiência de mediação será realizada

por  um  dos  Juízes  Auxiliares,  no  caso  de  procedimento  envolvendo

magistrado ou servidor, ou pelo Secretário-Geral, no caso dos servidores

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Art.  4°.  Este provimento entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA, em

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

Desembargador NICOMEDES BORGES

Corregedor-Geral da Justiça 
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ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
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