
Polo de Mediação de Campinas
da

Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem Ciesp/Fiesp

(“CCMA Ciesp/Fiesp”)



Sobre a CCMA Ciesp/Fiesp



 A Câmara foi instituída há mais de 20 anos (maio/1995), e
é uma das pioneiras no mercado nacional.

 Tem por objetivo a administração de procedimentos de
conciliação, mediação e arbitragem, prestando assessoria
e assistência no desenvolvimento dos casos, com gestão
autônoma e independente.

 Total de 511 procedimentos até hoje (475 arbitragens e
35 requerimentos para instauração de mediação).

 Em andamento: 106 casos.

Sobre a Câmara 
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Atividades da Secretaria

 Fórmula Ciesp/Fiesp de administração - Tailor-Made

 Suporte administrativo para todos os agentes envolvidos (e.g. Audiências)

 Elaboração de Relatórios destinados à Presidência e demais Ofícios (e.g.
Carta Arbitral)

 Expedição de Notificações e Comunicações

 Zelar pelo fluxo de documentos dos procedimentos

 Controle contábil-financeiro dos procedimentos



Regulamento de Mediação

CCMA Ciesp/Fiesp



Quem pode participar?

Interessados em resolver amigavelmente conflitos de
natureza patrimonial que versem sobre direitos disponíveis,
referentes à interpretação ou ao cumprimento de contrato
celebrado com a outra parte.



Como iniciar?

Notificar por escrito a 
Secretaria da Câmara Reunião de Pré-mediação

Pode ser escolhida pelas Partes antes de existir o conflito ou
após.



Reunião de Pré-Mediação

 Caráter informativo.

 Esclarecimentos sobre o método, o 
Regulamento e custos do procedimento.

 Papel do mediador.

 Responsabilidade dos Participantes.

 Confidencialidade.



Como iniciar?

Escolha do mediador

Sem consensoCom consenso

Mediador reponderá
Questionário e assinará

Termo de Independência

Indicação do 
mediador pelo
Presidente da 

Câmara



Qualificação dos participantes

Cronograma de reuniões

Dinâmica do procedimento

Sigilo de informações

Prazo para encerramento

Termo de Mediação



Reuniões de Mediação

Conforme coronograma ajustado

Manutenção do equilíbrio da 
participação

Reuniões individuais

A Secretaria acompanhará o fluxo do 
procedimento – suporte administrativo



Encerramento

Término

Acordo

Decurso do 
prazo do item 

4.2 do 
Regulamento

Desistência

Prestação de contas



Tabela de Custas



Tabela de Custas

Taxa de Administração

Honorários do Mediador

Fundo de despesas



Taxa de Administração

 1% do valor envolvido no conflito, considerando o
seguinte critério:

a) O valor mínimo será R$ 1.000,00 (hum mil reais);
b) O valor máximo será R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 A Taxa de Administração será devida integralmente
por cada participante antes de firmado o Termo de
Mediação.

 Caso uma das Partes seja associada do Ciesp,
haverá desconto de 10% na taxa de administração
e nos honorários do mediador para todas as Partes
na mediação.



Honorários do Mediador

VALOR ESTIMADO DA CONTROVÉRSIA VALOR DA HORA

Até R$ 500.000,00 R$ 350,00

R$ 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 500,00

R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 700,00

R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 900,00

Acima de R$ 10.000.000,01 R$ 1.000,00

 Os honorários do mediador são pelos participantes, na proporção de
50% (cinquenta por cento) por polo, seguindo a tabela abaixo:



Fundo de Despesas

 O adiantamento de despesas será devido pelos
participantes na proporção de 50% (cinquenta por cento)
por polo.

 Quando do requerimento de mediação, a Parte solicitante
deverá recolher antecipadamente o montante para
formação do fundo. A outra parte deverá recolher o
mesmo montante quando solicitado pela Secretaria.



Polo de Mediação de Campinas

ESTRUTURA



• Utilização da estrutura administrativa e de funcionários da Regional para
recepção dos requerimentos de mediação;

• Os requerimentos de mediação serão transmitidos à Secretaria da Câmara
para providências via sede (notificações, esclarecimentos às Partes,
recolhimento de custas, etc.);

• A Secretaria da Câmara prestara ́ auxílio direto;

• Realização das sessões de mediação na Regional;

• Quadro de mediadores próprio incluindo mediadores locais.
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Muito Obrigada!

Contatos Tel.: 35493240

Lenora Hage Santos Bento de Faria
Secretária-Geral Adjunta

Jéssica Cacique de Araújo
Case Manager

sec.geral_cmasp@ciesp.com.br 

cmasp@ciesp.com.br

www.camaradearbitragemsp.com.br


