
 

 

DECLARAÇÃO  DO SÉCULO 21 DO INSTITUTO CPR(1) DE POLÍTICA DE RESOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS PARA EMPRESAS  

Nossa Empresa entende que custos, atrasos e prejuizos para as relações comerciais resultantes do lítigio adversarial 

atingiram  níveis insustentáveis no mundo dos negócios na atualidade. O desenvolvimento da prática dos métodos 

extrajudiciais de solução de conflitos(2),  nos últimos 30 anos,  promovem soluções mais colaborativas e com uma 

relação custo-benefício mais eficaz.  

Reconhecemos, todavia,  que mais  inovações  e avanços se fazem necessários; 

Acreditamos que deve ser uma prioridade explorar a utilização de  processos mais eficazes e sustentáveis de  

resolução de disputas; 

Acreditamos que nossa empresa pode e deve empenhar-se na aproximação sistemática e colaborativa de 

gerenciamento de disputas e resoluções com clientes domésticos e internacionais, fornecedores, sócios e concorrentes; 

Acreditamos que os advogados externos podem integrar o nosso time de gerenciamento de disputas, e os escritórios 

de advocacia especializados em métodos extrajudiciais servem melhor as nossas necessidades legais; 

Acreditamos que as disputas devem ser resolvidas por métodos extrajudiciais de solução de conflitos,  de forma a 

melhorar os  resultados e o bem-estar na empresa a  curto e longo prazo, bem como manter as relações de comércio 

que são essenciais para o nosso negócio;   

Em reconhecimento ao exposto, declaramos(3) o seguinte princípio, em nome da empresa, bem como de nossas 

subsidiárias globais: 

 “Nossa empresa declara que se compromete a empenhar todos os esforços para gerenciar e resolver 

disputas através de negociação, mediação e outros métodos extrajudiciais, quando for apropriado, com o 

objetivo de estabelecer e praticar  processos de gerenciamento de disputas sustentáveis e de resoluções globais”. 
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(1) Versão original e oficial  em inglês: http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/21stCenturyPledge.aspx 

(2) Também conhecido como ADR (traduzido do inglês como Resolução de Disputas Alternativas) 

(3) Declaração unilateral, sem efeito vinculante. Seu principal objetivo é tornar pública uma intenção sincera de mudar 

a cultura de litígios em nossa empresa. 
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