
 

DECLARAÇÃO DO INSTITUTO CPR DE POLÍTICA DE RESOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS PARA ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  

Mais de 1,500 escritórios de advocacia já assinaram a  DECLARAÇÃO DE POLÍTICA DE  

RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS PARA ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA, incluindo-se 400 dos 500 maiores escritórios dos Estados Unidos. Esta 

Declaração(2) faz com que os escritórios signatários garantam que, pelo menos,  alguns de 

seus advogados sejam especializados no uso dos principais Métodos Extrajudiciais de 

Resolução de Conflitos(3),  preparados para discutir a adequada utilizaão destes métodos com 

os seus clientes. A lista completa de escritórios assinantes se encontra disponível no website 

do CPR(1): http://www.cpradr.org/PracticeAreas/ADRPledges/LawFirmPledgeSigners.aspx 

DECLARAÇÃO DO INSTITUTO CPR DE POLÍTICA DE RESOLUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL DE DISPUTAS PARA ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA  

Escritório 

Endereço 

Cidade/Estado/CEP 

Telefone 

Reconhecemos que existem métodos mais eficientes e adequados para a resolução dos 

conflitos do que o litígio tradicional perante o Poder Judiciário. A utilização dos  Métodos 

Extrajudiciais  de Solução de Conflitos, em conexão com o processo judicial ou de forma 

independente, pode  reduzir significativamente os custos e encargos gerados por  um conflito, 

resultando  em soluções mais criativas, que não seriam possíveis em um processo judicial.  

Reconhecendo o exposto, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO, em nome do nosso 

escritório de advogados.  

Declaramos, inicialmente, que  alguns dos nossos Advogados conhecem e estão preparados 

para utilizar estes métodos extrajudiciais. 

Em segundo lugar, afirmamos que,  sempre que   adequado, o advogado responsável analisará 

com o cliente a possibilidade de utilização destes métodos extrajudiciais, de forma a permitir 

que o cliente faça uma escolha consciente sobre a melhor forma de solução para o seu 

conflito. 

____________________________________________________ 

            SÓCIO QUE ASSINA EM NOME DA FIRMA  (assinatura) 

 

 _____________________________________________________ 

 Nome do Sócio 

 

 __________________ 

 Data 
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(1) Versão original e oficial em inglês: 

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

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

mudar a cultura de litígios em nosso escritório. 

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