A MEDIAÇÃO EMPRESARIAL NA ACMINAS
A Associação Comercial e Empresarial de Minas, sem embargo de sua marca
centenária e de sua participação desde sempre nos momentos cruciais de nossa
sociedade, está voltada definitivamente para frente, para fora e para o futuro.
Ações de grande interesse empresarial e largo alcance social vêm sendo
desenvolvidas na ACMinas, como metas a serem conquistadas em diversas áreas,
visando o engrandecimento de Minas, o aumento da força propulsora de novos
negócios, a atração de investimentos e a criação de ambientes competitivos.
Diante de um Poder Judiciário assoberbado, cuja atuação sabidamente morosa e
congestionada milita em prejuízo do atingimento dessas metas e faz com que os
negócios fiquem estagnados no aguardo da esperada prestação jurisdicional,
impõe-se a busca pela rápida solução dos conflitos empresariais, mediante a
adoção e o incentivo à prática dos chamados métodos alternativos.
Dentre eles, a Mediação e a Conciliação passaram ser instrumentos de grande
importância para a pacificação dos conflitos, notadamente a partir da
promulgação do novo CPC e da Lei nº 13.140/2015, podendo implicar na
redução de custos e de tempo, além de criar um ambiente de sinergia e menos
incertezas jurídicas às partes em conflito.
Para tanto, o Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos propôs e a entidade,
por sua Diretoria e Presidência, aprovou a criação de uma Câmara de Mediação
Empresarial na ACMinas, para atender aos reclamos não só dos seus associados,
mas da comunidade empresarial em geral.
Essa, no entanto, não é uma ideia pioneira, pois ela foi originalmente idealizada
na gestão do visionário ex-Presidente Dr. Francisco Américo Mattos de Paiva nos
idos de 1996 que, por isso, se tornou o Patrono desse iniciativa.
Numa época de grande competitividade e de necessidade de rápidas tomadas de
decisões, nada mais lógico e natural que a ACMinas vir abraçar a causa da
mediação na solução dos conflitos, oferecendo a sua casa e dando ao associado e
à sociedade os meios materiais e humanos à conquista da almejada pacificação.
Para tanto, sob a coordenação geral da Mediadora Deborah Kelly Martins de
Mello e contando com uma lista de mediadores profissionais altamente
qualificada, a ACMinas está à sua disposição para ajudar na rápida e barata
solução dos conflitos empresariais que afligem o seu negócio.
Venha falar conosco. Vale a pena conferir.
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