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Projeto de Resolução n. CORTE/2018/001 

 

                     Normas sobre divulgação de 
matéria referente à Corte Catarinense de 
Mediação e Arbitragem. 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de 

Mediação e Arbitragem, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao deliberado 
pelo referido Conselho, em sessão realizada na data de 05 de abril de 2018, assina a 
presente Resolução, dispondo sobre a matéria que segue: 

 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as práticas de uso e de 
comportamento ético para a divulgação de assuntos da CORTE CATARINENSE DE 
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM   em meios de comunicação   e nas mídias sociais, em 
todo o Território Nacional; 

CONSIDERANDO que o atendimento aos princípios éticos é inquestionável pré-
requisito para o estabelecimento de regras éticas de concorrência entre profissionais de   
Resoluções de Conflitos; 

CONSIDERANDO que a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem   e os seus   
associados   têm a obrigação de proteger a pessoa, família e a coletividade, vítimas de 
exposição e/ou publicação de imagens que comprometem o direito inalienável à 
privacidade, estando os mesmos sujeitos a este regramento ou quando da veiculação de 
publicidade ou propaganda indevidas; 

CONSIDERANDO que   a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem    respeita a 
liberdade de expressão dos seus associados e espera que usem as mídias sociais com 
responsabilidade, conscientes das oportunidades e também das consequências que seus 
atos podem gerar; 

CONSIDERANDO que a   Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem   apoia o uso 
responsável das mídias sociais, pois reconhece os potenciais benefícios profissionais, 
institucionais e sociais da atuação dos Profissionais de Enfermagem nesses meios; 

CONSIDERANDO a proposta e sua aprovação em reunião da Diretoria Executiva 
ocorrida em 22 de março de 2018. 
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RESOLVE: 

Art. 1º - A matéria referente a publicidade e demais divulgações envolvendo a Corte 
Catarinense de Mediação e Arbitragem será regida pela presente Resolução.  

Art. 2º - Estabelecem os critérios norteadores das práticas de uso e de comportamento 
dos seus   associados, em meio de comunicação de massa, na mídia impressa, em peças 
publicitárias e nas mídias sociais. 

Art. 3º - Para efeito desta Resolução considera-se: 

I – Anúncio, publicidade ou propaganda: a comunicação ao público, por qualquer meio 
de divulgação, de atividade profissional de iniciativa, participação e/ou anuência dos 
membros da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem. 

II – Comunicação de massa: disseminação de informações por meio de jornais, 
televisão, rádio, cinema e internet, os quais formam um sistema denominado “mídia”. A 
comunicação de massa tem a característica de chegar a uma grande quantidade de 
receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. 

III – Mídia impressa: jornais, revistas, boletins, etc. 

IV – Mídias sociais: constituem canais de relacionamento na internet nos quais existem 
diferentes possibilidades de interação e participação entre os usuários. 

V – Mobiliário urbano: cartazes, folders, postais folhetos, panfletos, outdoors, busdoors, 
frontlights, totens, banners, etc. 

VI – Peça publicitária: letreiros, placas, instalações, cartões de visita, etc. 

Art. 4º - É vedado aos associados da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem: 

I – Permitir que seu nome seja incluído em propaganda enganosa de qualquer natureza; 

II – Permitir que seu nome circule em qualquer mídia, inclusive na internet, em matérias 
desprovidas de verdade; 

III – fazer propaganda de método ou técnica sem comprovação   e que a mesma esteja 
vedado pela Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem   ; 
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IX – Ofender, maltratar, ameaçar, violar direitos de sigilos, revelar segredos 
profissionais, prejudicar pessoas e/ou instituições; 

X – Expor a imagem de   sessões mediações e arbitragens em redes sociais e grupos 
sociais tais como o WhatsApp e outros; 

Art. 5º - Em caso de dúvidas, os membros da   Corte Catarinense de Mediação e 
Arbitragem deverão consultar o Conselho de Administração ou Diretoria Executiva, 
através de seus Presidentes, nas questões relativas à publicação e divulgação de 
imagens, publicidade e anúncios em meios de comunicação de massa, visando 
enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos. 

Art. 6º - Os membros da Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem    poderão   
utilizar-se de qualquer meio de divulgação, para prestar informações, dar entrevistas e 
publicar artigos, versando sobre assuntos de Resolução de Conflitos, obedecendo à 
legislação vigente e as normas da CORTE. 

Art. 7º - A   Presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no site da 
Corte, após aprovação pelo Presidente do Conselho de Administração. 

Florianópolis, 06 de abril de 2018 

 

 

José Luiz Sobierajski 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 


