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RESOLUÇÃO N. 2017/004 
 
Cria o cargo de Consultor Jurídico  
 

O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de Mediação 
e Arbitragem, no uso de suas atribuições e em cumprimento à deliberação do 
referido Conselho, em sessão realizada na data de 14 de setembro de 2017, assina a 
presente resolução. 
 
Art. 1º - Cria-se o cargo de Consultor Jurídico, na forma estabelecida na presente 
deliberação. 
 
Art. 2º - Caberá ao Consultor Jurídico as seguintes atribuições: 
 
Parágrafo 1º - Aconselhar e auxiliar, por meio de pareceres e consultas, os atos 
conclusivos dos procedimentos de Resolução de Conflitos, quando instado a se 
manifestar; 
Parágrafo 2º - Proceder a cobrança judicial e extrajudicial dos pagamentos devidos 
à CORTE ou aos respectivos Árbitros e Mediadores, decorrentes de procedimento de 
Resolução de Conflitos;  
Parágrafo 3º - Atender à solicitação de parecer e propositura de medidas judiciais 
referentes às atividades da CORTE. 
 
Art. 3º - Caberá ao Presidente da Diretoria Executiva, ouvidos os seus integrantes, 
encaminhar a indicação de especialista em Resolução de Conflitos, credenciado pela 
CORTE para ocupar o cargo de Consultor Jurídico. 
 
Art. 4º - São requisitos para ocupar o cargo de Consultor Jurídico da CORTE: (i) 
possuir graduação em direito; (ii) ser associado da CORTE credenciado como 
Especialista na Resolução de Conflitos; (iii) estar inscrito nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional SC (OAB/SC); (iv) estar em dia perante o 
departamento financeiro da CORTE. 

 
Art. 5º - Caberá ao Conselho de Administração da CORTE homologar, ou não, o 
nome apresentado na forma do art. 3º desta Deliberação. 
 
Art. 6º - O ocupante do cargo de Consultor Jurídico acompanhará o período do 
mandato da Diretoria Executiva, podendo ser indicado por igual período para o 
próximo exercício.  
 
Art. 7º - Havendo necessidade, poderá ser indicado auxiliar ao Consultor Jurídico, 
que deverá cumprir todos os requisitos estabelecidos nesta Resolução. 
 
Art. 8º - A presente deliberação entrará em vigor na data de sua publicação no site 
da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. 
 
Florianópolis, 22 de setembro de 2017. 
 

José Luiz Sobierajski 
Presidente do Conselho de Administração  
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