Por Que Usar o Regulamento de Arbitragem Administrada Para Disputas
Internacionais do CPR para suas Disputas Comerciais?
Nós entendemos suas necessidades. As regras do CPR foram criadas pelos usuários para os
usuários – por isso, nós temos sido você, nós recebemos você e nós cuidamos de você. Sua
disputa corporativa é bastante estressante. Seja para uma questão administrativa ou para
qualquer outro serviço que a CPR ofereça, deixe nossa equipe experiente e perspicaz guiá-lo pelo
processo. CPR: é bom para os negócios.
Qualidade
Nem todas as regras são iguais - as nossas ganharam prêmios por inovação. Nem todos os
neutros são iguais também: o painel de CPR de quase 550 mediadores, árbitros e outros neutros é
diferenciado e dinâmico, cada vez mais diversificado e responsivo, ajustado em tempo real para
atender às necessidades em constante mudança de nossos usuários. E o CPR oferece consultoria
personalizada e serviços de gerenciamento de casos, por advogados altamente experientes,
acessíveis e poliglotas.
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Qualidade vem da experiência - Ao longo dos anos, a CPR lidou com mais de um trilhão de
dólares em disputas
As partes permanecem no controle do processo
Regras, protocolos e cláusulas inovadoras e que passam por um processo de revisão com
profissionais de alto gabarito
Os árbitros de CPR são altamente qualificados quanto ao processo e quanto ao mérito das
disputas. Temos mais de 30 painéis especializados com árbitros qualificados para resolver
vários tipos de disputas
Atualmente, os neutros do CPR são provenientes de 28 países diferentes, falam 27 idiomas e
147 deles estão localizados fora dos EUA
Várias opções de seleção de árbitro estão disponíveis, incluindo a opção mais comum que
permite que cada lado selecione um árbitro para um tribunal de três pessoas, ao menos que
as partes optem por um único árbitro
Os casos são gerenciados por advogados altamente experientes, acessíveis e poliglotas
O Comitê de Arbitragem do CPR demonstra liderança de pensamento e inovação contínuas
no campo, adaptando as regras e desenvolvendo protocolos e diretrizes para melhorar
constantemente a qualidade da arbitragem administrada pelo CPR

Eficiência e Menores Custos
Você pode já ter ouvido que a arbitragem não é tão diferente de um litígio - que leva muito
tempo e custa quase o mesmo. Bem, nem todas as arbitragens são iguais. O CPR abordou muitas
das críticas e preocupações que as pessoas possam ter sobre arbitragem em seu regulamento:
•
•

Tempo é dinheiro - as regras do CPR foram projetadas para aumentar a eficiência, reduzindo
os custos gerais, beneficiando todas as partes
Iniciar o processo é fácil - Não há requisitos complicados para iniciar sua arbitragem
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Seleção rápida do Tribunal Arbitral - Normalmente, são necessárias apenas de 2 a 4 semanas
para que o Tribunal seja nomeado a partir do momento que a arbitragem foi instituída – mas
esse processo pode ser acelerado.
Linha do tempo eficiente e responsável com pontos de referência integrados - O CPR deve
aprovar todas as extensões propostas
O CPR é um administrador experiente, mas discreto, que maximiza a interação direta entre as
partes e o tribunal arbitral
Oportunidades de acordo - O Tribunal é encorajado a sugerir mediação ou negociações que
visem um acordo em qualquer estágio do procedimento; não se limita apenas à iniciativa das
partes
Honorários administrativos são baseados em uma escala de valores em questão, com limite de
US$ 34.000 para um caso de 12 meses, dividido entre as partes, para disputas acima de US$
500 milhões.
Os árbitros são livres para estabelecer seus honorários com base em cada caso, mas devem
divulgar os valores antecipadamente durante o processo de seleção de árbitros.

Integridade
O CPR oferece integridade, neutralidade e compromisso com o direito, para garantir um processo
justo para todas as partes envolvidas na arbitragem.
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Os árbitros devem ser independentes e neutros - sem exceções
Os árbitros devem divulgar potenciais conflitos de interesse e sua disponibilidade
antecipadamente durante o processo de seleção
Inovador e premiado “Screened Selection Process” disponível - os árbitros podem ser
selecionados sem saber qual parte o indicou, o que aumenta a neutralidade e a independência
dos árbitros
Ao contrário de outras Câmaras, ampla confidencialidade se aplica a todos os participantes:
partes, árbitros e CPR
Ao contrário de outros Câmaras, o CPR exige que os tribunais apliquem o a lei aplicável ao
caso; as decisões não são deixadas ao “senso de justiça” subjetivo de um árbitro
As sentenças arbitrais devem estar em escrito e fundamentadas
Impugnações a árbitros são decididas por um painel independente composto por
profissionais altamente qualificados em arbitragem.

Acesse o Regulamento de Arbitragem Administrada Para Disputas Internacionais do CPR aqui:
https://www.cpradr.org/resource-center/rules/international-other/arbitration/internationaladministered-arbitration-rules
Acesse o Regulamento de Arbitragem Administrada Para Disputas Domésticas do CPR aqui:
https://www.cpradr.org/resource-center/rules/arbitration/administered-arbitration-rules
Acesse Modelo de Cláusulas do CPR aqui:
https://www.cpradr.org/resource-center/model-clauses/arbitration-model-clauses
Em nosso site, você também pode acessar o utilitário de Seleção de Cláusulas de Resolução de
Disputas (que permite selecionar uma cláusula modelo existente apropriada para as suas
necessidades) ou o utilitário de Cláusula Completa para Arbitragem Administrada de CPR (que

permite adaptar uma cláusula CPR de Arbitragem Administrada padrão para suas necessidades
específicas).

Entre em contato para maiores informações
CPRNeutrals@cpradr.org
Você também pode ligar para Citlalli Grace pelo número +1.646.753.8230 ou Helena Tavares
Erickson pelo número +1.646.753.8237 para qualquer pergunta relacionada a sua disputa.

Sobre o CPR:
Sobre o Instituto Internacional para Prevenção e Resolução de Conflitos: Estabelecida em
1977, o CPR é uma organização independente sem fins lucrativos que ajuda as empresas a
prevenir e solucionar disputas comerciais de maneira eficaz e eficiente.
•

O CPR Dispute Resolution é um provedor de ADR que oferece qualidade, eficiência e
integridade por meio de regras práticas e inovadoras de arbitragem, mediação e outros
serviços e procedimentos, bem como árbitros, mediadores e outros neutros em todo o
mundo.

•

O CPR Institute é o principal centro de estudos de ADR do mundo e posiciona o CPR
como líder de ideias, que incentiva uma cultura global de resolução de disputas e
utilizando sua poderosa estrutura de comitês para desenvolver ferramentas, treinamento
e recursos de ponta. Esses esforços são impulsionados pela inovação coletiva dos
membros do CPR – que incluem as principais empresas, escritórios de advocacia,
instituições acadêmicas e públicas, e principais mediadores e árbitros em todo o mundo.

Cada parte desta singular organização informa e enriquece toda a comunidade relacionada a
ADR, para o benefício de nossos membros e usuários. Para mais informações, visite
www.cpradr.org

