
 

 

INSTITUTO CPR  - MISSÃO 

 

O INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONFLICT & PREVENTION AND RESOLUTION, 

também conhecido como Instituto CPR  é a única organização independente, nos Estados Unidos, 

que tem como missão principal auxiliar empresas multinacionais e seus advogados a resolverem 

disputas comerciais complexas mais colaborativas e com uma relação custo-benefício mais eficaz. 

Por mais de 30 anos, a comunidade jurídica tem confiado nas soluções inovadoras do Instituto 

CPR para a  prevenção e resolução de conflitos comerciais e em seus árbitros e mediadores com 

qualificação distinta.   

 

Em 1979, o Instituto CPR começou seu legado como a primeira organização a possibilitar uma 

interação entre as empresas e seus próprios advogados para que encontrassem meios de reduzir o 

custo do litígio. A partir de então, o Instituto CPR tem mudado o modo como o mundo resolve 

seus conflitos, por ser o primeiro a desenvolver um compromisso para empresas e escritórios de 

advocacia.  Esse compromisso é uma declaração pública, sem vínculo obrigatório, assinado por 

Empresas e por escritórios de advocacia, e que em boa fé, declaram suas intenções em  explorar 

negociação, mediação ou outros métodos extrajudiciais, nos conflitos oriundos de contratos e 

transações comerciais com outras empresas signatárias, antes de iniciarem um litígio tradicional. 

Esta DECLARAÇÃO foi assinada por  mais de 4.000 empresas em operação e 1.500 escritórios 

de advocacia.   

 

O Instituto CPR, mais uma vez, está desafiando o modo como o mundo resolve seus conflitos ao 

introduzir a “DECLARAÇÃO DO SÉCULO 21 DO INSTITUTO CPR DE POLÍTICA DE 

RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS PARA EMPRESAS”.  É uma declaração em 

que a Empresa também se compromete a empenhar esforços no gerenciamento sustentável de 

resolução de disputas. Esta postura mudará, de forma sistemática, a cultura como empresas 

multinacionais e seus líderes resolverão disputas comerciais. 

 

O Instituto CPR é formado por uma elite de pioneiros em resolução de disputas, incluindo 

executivos e advogados das empresas multinacionais de maior sucesso no mundo, escritórios de 

advocacia internacionais, governantes, magistrados aposentados, terceiros-neutros e acadêmicos 

de alto nível. O Instituto CPR cumpre sua missão, ao aproveitar a experiência e a genialidade 

destes líderes do mundo jurídico-empresarial para inovar o modo como o mundo  resolverá 

conflitos nas gerações vindouras. 

 

Em sua quarta década de existência, o CPR mantém liderança pioneira e sólida reputação na 

inovação e excelência das práticas para a prevenção e resolução de disputas comerciais.  O Instituto 

CPR fornece a plataforma ideal para que os praticantes dos métodos extrajudiciais de soluções de 

conflitos alcancem sucesso utilizando-se os conceitos mais aprimorados, bem como desenvolvam  

habilidades e expandam o gerenciamento de conflitos globalmente.  Para mais informações, visite 

o site do CPR: www.cpradr.org 

 

http://www.cpradr.org/


 

 A lista completa de Escritórios de Advocacia assinantes da Declaração (pledge em 

inglês):   http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/LawFirmPledgeSigners.aspx 

 

 A lista completa de Empresas assinantes, bem como suas subsidiárias (pledge em 

inglês):     http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/CorporatePledgeSigners.as

px 

 

 Empresas fundadoras da Declaração (pledge em inglês) do século 21 para Empresas: 

http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/21stCenturyPledge.aspx 

 

 A lista completa dos membros do CPR: 

http://www.cpradr.org/Membership/Members.aspx 

 

 Premiação de lideranças empresarias: 

http://www.cpradr.org/EventsEducation/CorporateLeadershipAward.aspx 

 

 Congressos anuais do Instituto CPR nos Estados Unidos: 

http://www.cpradr.org/EventsEducation/AnnualMeetings.aspx 

 

 Jovens em ADR: http://www.cpradr.org/EventsEducation/Y-ADR.aspx 

 

 Premiação para destaques do mundo de ADR: 

http://www.cpradr.org/EventsEducation/AnnualAwards.aspx 

 

 Cômites por indústria: http://www.cpradr.org/PracticeAreas.aspx 

 

 Newsletter - “Alternatives”: http://www.cpradr.org/EventsEducation/Alternatives.aspx 

 

 CPR no Brasil: (informações com Helena Tavares Erickson: herickson@cpradr.org) 

 

 Membership (internacional): Entre em contato com Terry Bartlett pelo Tel. 

1.646.753.8225 ou envie um e-mail para tbartlett@cpradr.org   
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