
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A DECLARAÇÃO DO 

SÉCULO 21 DE POLÍTICA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

DE DISPUTAS PARA EMPRESAS PROPOSTO PELO INSTITUTO 

CPR 
 

 

O que é a Declaração do Século 21? 

 

A Declaração do século 21 do Instituto CPR de Política de Resolução Extrajudicial de Disputas 

para Empresas estabelece as bases para os processos sustentáveis de resolução de disputas 

domésticas e internacionais em modelo corporativo. A Empresa declara que se compromete a 

utilizar recursos para o gerenciamento de resolução de disputas através de negociação, mediação 

e outros métodos de resolução de disputas extrajudiciais, quando for apropriado. Não se exclui o 

litígio, ao contrário, o objetivo é promover formas alternativas de sua resolução. 

 

Qual a vantagem de se assinar esta Declaração do Século 21? 

 

Ao promover o uso de um sistema sustentável de negócios, a Declaração do Século 21 vem 

auxiliar as Empresas a gerenciar os conflitos, que inevitavelmente acontecem nas relações 

comerciais, possibilitando que ambas as partes obtenham uma redução de custos com litígios, 

sem falar na diminuição dos riscos. 

 

No que a Declaração de Século 21 é diferente da Declaração anterior? 

 

A Declaração do Século 21 se encontra lado a lado com a Declaração anterior, ou seja, a versão 

original, lançada em 1984. A Declaração Século 21 é mais abragente do que o anterior e não se 

limita às duas partes em conflito. Ao contrário, estabelece um gerenciamento proativo de 

disputas e sistemas. A Declaração do Século 21 para Empresas, em conjunto com o toolkit de 

Resolução de Disputas (ADR), fornecem condições muito mais amplas para se alcançar o 

gerenciamento de processos de disputas e resolução sustentáveis, com muito mais eficiência e 

eficácia. 

 

Tenho que ser membro do Instituto CPR para assinar a Declaração do Século 21? 

 

Não. Qualquer Empresa pode assinar a Declaração. Não precisa ser membro. 

 

Tenho que ter assinado a Declaração original para assinar a Declaração do Século 21? 

 

Não, mas se a Empresa desejar assinar as duas Declarações para constar nas duas listas, basta 

baixar a Declaração anterior no sítio do CPR. 



 

Posso ligitar judicialmente após ter assinado a Declaração do Século 21 para Empresas? 

 

Sim, a Declaração é uma admissão pública de que Empresa usará os métodos extrajudicias de 

resolução de conflitos, quando forem apropriados, e com o entendimento de que, em alguns 

casos, o litígio judicial é necessário. 

 

Quais são os benefícios para a Empresa ao assinar a Declaração? 

 

Como membro do Instituto CPR, você terá acesso a um leque de ferramentas, às práticas e aos 

programas mais aprimorados que podem ser usados, no departamento jurídico da Empresa, para 

construir e implementar processos de resolução de disputas de forma integral e com grande 

eficácia. Esses recursos estão disponíveis para todos os membros do Instituto CPR. O custo-

benefício da Empresa com o acesso às ferramentas e recursos do Instituto CPR será muitas 

vezes superior ao custo da associação. Para informações sobre associação ao Instituto CPR 

contate Terri Bartlett (Director of Membership), através do e-mail tbartlett@cpradr.org ou 

pelo telefone 1.646.753.8225. 
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