CMAC – CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE CAMPINAS
Em janeiro de 2012 foi instituído a CMAC – Câmara de Mediação e Arbitragem
de Campinas uma entidade privada, independente e imparcial, tem por
finalidade administrar os procedimentos arbitrais e atender as necessidades de
pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado limitado às questões
econômicas patrimoniais disponíveis, através dos institutos de mediação e
arbitragem.
Desde que foi instituído a CMAC vem ampliando suas experiências nas mais
diversas áreas de conflitos tais como: conflitos trabalhistas, prestadores de
serviços autônomos ou não, fornecedores, representantes comerciais, clientes,
nas relações com consumidores, com fornecedores, logísticas, nas relações
imobiliárias (compra e venda, locação, etc.) nas ações de dano moral,
indenizatórias, cobranças de inadimplências de ( Faculdades, escolas, sindicatos
patronais, etc...)
SUA MISSÃO
Inovar, adequar, aprimorar experiência que proporcionem as partes métodos que
possam atender suas expectativas nas soluções de conflitos de seus interesses.
Para ser torna uma excelência nas soluções de conflitos compromete-se a prestar
serviços profissionais, administrativos e organizacionais, dispondo de quadro de
profissionais, regras procedimentais e regulamentos internos, além de adequada
estrutura logística.
SEUS OBJETIVOS
Estar comprometido com seus clientes para solução de conflitos nas mais diversas
áreas de atuação, seja ela nacional ou internacional.
Ter em seu rol, experientes e capacitados profissionais para atender e atuar nas
áreas especificas dos conflitos buscando alcançar o que propõe sua missão.
Garantir as partes um atendimento diferencial capaz de satisfazer suas
expectativas e que todos os procedimentos realizados na CMAC sejam regidos de
imparcialidade, celeridade e sigilo.

SEUS VALORES
A CMAC tem como um dos principais valores o compromisso de atuar com ética,
sigilo, imparcialidade, respeito mutuo, independência e profissionais, parceiros,
colaboradores, diretoria interagindo com a imparcialidade e independência a que
compete a Arbitragem.

www.cmacps.com.br

SUA ESTRUTURA FÍSICA
A CMAC esta instalado na Rua Barbosa da Cunha, 03 – Jd. Guanabara – Campinas –
SP, possuindo ótima e confortável instalação com departamento
administrativo/financeiro, jurídico e comercial a fim de atender com toda
eficiência seus clientes.

SUA EXPERIÊNCIA
A CMAC possui profissionais com vasta experiência na administração de
procedimentos arbitrais com mais de 90% de conciliação já na primeira audiência.

SUA DIRETORIA E PROFISSIONAIS
DIRETORIA - A CMAC é composta por diretoria administrativa, financeira
responsáveis pela administração da CMAC.
PROFISSIONAIS – Os Coordenadores: Jurídico e Técnico são responsáveis por
suas respectivas áreas de atuação e pelos treinamentos e capacitação dos
profissionais, preparando-os para dar suporte e atendimento às necessidades de
todos os clientes, sempre buscando credibilidade e a seriedade que os métodos
pacíficos de solução de conflito exigem.

SEU CORPO DE PROFISSIONAIS
A CMAC possui seu próprio quadro de árbitros, mediadores e conciliadores
formados não somente por advogados, mas também por profissionais dos mais
variados segmentos especializados na sua área de conflito.
SEU ATENDIMENTO
A CMAC tem atendimento personalizado e seu diferencial, é uma equipe
adequadamente treinada e preparada para atender os usuários (as partes,
advogados, profissionais e público em geral), e orientá-los sobre qual o melhor
método a ser utilizado para cada caso concreto.
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