Estratégias de ADR
para consultoria
jurídica interna
Maximize os benefícios e minimize
os custos de resolução de conflitos.
A resolução alternativa de conflitos (ADR) não é mais uma exceção—é uma regra. Pelo menos a
metade das empresas Fortune 1000 agora utilizam ADR como sua principal forma de resolução de litígios
nacionais e internacionais. Empresas de pequeno e de grande porte escolhem ADR porque essa alternativa
economiza tempo, dinheiro e fornece uma ampla gama de opções para a resolução em caráter confidencial
e privado. Evitar processos judiciais morosos ajuda as empresas a preservar relacionamentos importantes,
a manter projetos dentro do planejado e a minimizar custos jurídicos.

JAMS oferece opções eficientes em cada estágio do processo:
Programas
ADR
customizados

Elaboração e implantação de
programas ADR patrocinados
pela empresa, inclusive os
obrigatórios em resposta a:

33 Inicie programas em caso de necessidade
— antes, durante ou após um evento
causador ou em resposta a acordos ou
decisões judiciais

• eventos catastróficos como
desastres naturais e atos
acidentais ou negligentes

33 Escolha mediação ou outro processo
ADR para atender às suas necessidades
específicas

• ações coletivas (“class
actions”) e ações
indenizatórias de massa
decorrentes de atos ilícitos
(“mass torts”)

33 Escale o programa para atender às
demandas únicas da sua empresa

• controvérsias que
comprometam ou possam
comprometer os negócios

Acordos
pré-conflitos

Manuais de Treinamento
de Cláusula JAMS, guias
abrangentes para a
elaboração de cláusulas
ADR para contratos
comerciais nacionais e
internacionais

33 Defina a resolução das controvérsias antes
que elas ocorram
33 Evite um processo judicial optando por
mediação e/ou arbitragem
33 Minimize os custos da resolução através
de uma cláusula de ADR elaborada
minuciosamente

Continuação no verso

Prevenção/
Negociação de
controvérsia

Intervenção
precoce

Treinamento em
habilidades de
negociação e outros
cursos de Treinamento
Jurídico Contínuo da
JAMS sobre gestão bem
sucedida de conflitos

33 Aprenda sobre negociação, acordos
e outras técnicas ADR eficazes, com
profissionais da área altamente
qualificados

Mediação pré-litígio

33 Mantenha o controle ao tratar dos assuntos
internamente

Negociações estruturadas
Terceiros neutros no
projeto

33 Desescale e solucione problemas antes
da propositura de uma ação judicial
dispendiosa

33 Colabore nas soluções com avaliadores
neutros experientes

Ombudsperson

Análise de
um terceiro
neutro

Avaliação precoce do
processo

33 Avalie os riscos e obtenha uma estimativa
de custos razoáveis da resolução

Avaliação de um terceiro
neutro

33 Escolha os melhores meios de resolução
final com base na avaliação de um
especialista

Julgamento simulado

Mediação

Mediação avaliativa
Mediação facilitiva

33 Economize, significativamente, tempo e
dinheiro
33 Preserve relacionamentos importantes
33 Elabore uma solução mutuamente aceitável
através de um processo consensual

Arbitragem

Arbitragem de
controvérsias nacionais e
internacionais
Procedimentos céleres
Processos de recursos
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33 Escolha um terceiro neutro com
conhecimento específico
33 Controle o processo com os Procedimentos e
Regras de Arbitragem JAMS
33 Utilize um ábitro experiente nos padrões
dos processos internacionais, limitando
a utilização de padrões instrutórios norte
americanos

