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DELIBERAÇÃO N°. 2015/001 
 

Dispõe sobre as normas para criação de Delegacias 
 

O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação 

e Arbitragem, no uso de suas atribuições e em cumprimento à decisão do 
referido Conselho, em sessão realizada na data de 07 de outubro de 2015, 

assina a seguinte Deliberação: 
 

Art. 1º  A instituição e funcionamento de órgãos subordinados à Corte 
Catarinense de Mediação e Arbitragem, com a denominação de delegacias, 

conforme prevê o Estatuto em seu artigo 2º, parágrafo 3°, serão regidas pelas 
normas desta Deliberação. 

 

Art. 2º  A instituição das delegacias fica condicionada: 
 

a) Determinação da região geográfica a ser abrangida; 
 

b) Filiação mínima de dez (10) associados colaboradores; 
 

c) Indicação de local destinado ao seu funcionamento. 
 
Art. 3° - As delegacias instituídas, como órgãos da Corte Catarinense de 

Mediação e Arbitragem ficam sujeitas ao atendimento das funções e atividades 
de: 

 

a) Cumprir os estatutos, deliberações aprovadas pelo Conselho de 
Administração e atos definidos pela Diretoria Executiva da Corte; 

b) Representar institucionalmente a Corte na respectiva região geográfica; 

c) Solicitar assessoramento, quando julgar necessário, do Presidente da 
Diretoria Executiva; 

d) Divulgar e difundir a prática da Conciliação, Mediação e Arbitragem 
como Métodos Extrajudiciais para a Resolução de Conflitos; 

e) Resolver conflitos devidamente protocolados, observada a legislação 
específica e os Regulamentos vigentes na Corte, administrando os 

respectivos procedimentos em protocolos próprios; 

f) Informar ao Presidente da Diretoria Executiva de qualquer ocorrência 
referente às suas funções e atividades; 

g) Apresentar, no mês de março, o relatório das atividades do ano anterior; 

h) Realizar anualmente uma reunião conjunta, com a Diretoria Executiva da 
Corte; 

i) Submeter o balanço anual do gerenciamento de seus recursos Financeiros 
à apreciação do Conselho de Administração, acompanhado do parecer do 
Conselho Fiscal. 
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Parágrafo único  A movimentação dos procedimentos de resolução de 

conflitos, desde o protocolo dos mesmos, e respectiva Resolução deverá ser 
preservada por sigilo. 

 

Art. 4° - As delegacias terão sua estrutura fundada em associados efetivos e 
colaboradores admitidos à Corte na conformidade de seus Estatutos e 

Deliberações, os quais indicarão a vinculação dos mesmos a uma das 
delegacias. 

 
Parágrafo único  Os associados efetivos e colaboradores admitidos até a data 

de vigência desta deliberação são considerados vinculados à sede da Corte, 
bem como os que assim optarem. 

 

Art. 5°  Os associados efetivos e colaboradores vinculados a uma Delegacia 
definida elegerão o seu Coordenador, o qual terá as funções de; 

 

a) Administrar a Delegacia e presidir suas reuniões; 

b) Responder por sua administração, da qual é o responsável pelo seu 
funcionamento; 

c) Designar assessores administrativos, dentre os associados, atribuindo 
lhes funções definidas; 

d) Recolher à sede da Corte as importâncias correspondentes ao 
pagamento da anuidade dos associados efetivos e colaboradores; 

e) Recolher à sede da Corte a importância equivalente ao índice fixado pelo 
Conselho de Administração referente ao valor da taxa de administração 

paga nos processos de Mediação e Arbitragem. 

f) Administrar diretamente ou através de assessor designado os recursos 
financeiros recebidos, dando-lhes a devida destinação. 

g) Publicar no site da Corte as decisões de sua administração e demais 
notícias referentes a mesma. 

 

Art. 6°  O Conselho de Administração, mediante representação apreciada pela 
Diretoria Executiva, poderá intervir na administração das Delegacias. 

 

Parágrafo 1º  A representação poderá ser apresentada por qualquer pessoa, 
seja ou não associado da Corte, devidamente identificado. 

 
Parágrafo 2°  Em todas as instâncias previstas no “caput” deverá ser 

observado o direito de defesa e o contraditório. 
 

Art. 7°  Caberá a Diretoria Executiva acompanhar as atividades desenvolvidas 
pelas delegacias, e se necessário for prestar a devida colaboração. 

 

Art. 8°  A presente deliberação entrará em vigor data de sua publicação na 
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sede e no site da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. 
 

Florianópolis, 07 de outubro de 2015 
 

 

José Luiz Sobierajski 
Presidente do Conselho de Administração 
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