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MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 
 
 
DA ELEIÇÃO DO FORO  - Cláusula xxxxx – Para dirimir todas dúvidas e 
quaisquer controvérsias, ou questões oriundas do presente instrumento e 
do negócio jurídico ora celebrado, as partes elegem, como forma de 
resolução, a MEDIAÇÃO e ARBITRAGEM, conforme a Lei nº 9.307/96 , 
indicando na qualidade de órgão auxiliar da justiça a MEDIAR – Câmara 
de Conciliação Mediação e Arbitragem S/S Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 24.958.784/0001-23, estabelecida 
na Rua Paraná nº 360 – conjunto 03 – Centro – CEP 88.390-000 – Barra 
Velha/SC, submetendo-se ao seu Regimento Interno, Regulamento de 
Procedimentos e Código de Ética, definindo-se, desde logo, que  
acionante(s)  e acionado(s) poderão escolher: se consensualmente 
árbitro único ou; um árbitro para cada lado, e, o terceiro será nomeado 
pela MEDIAR e presidirá o Tribunal Arbitral, modificando, expressamente, 
a competência do foro estatal para o foro privado, desistindo, assim, de 
qualquer outra forma de resolução de conflitos, por mais privilegiado que 
seja, não permitindo qualquer modificação, conforme preceituam os 
Artigos 62 e 63, do  novo CPC. 
Ciência específica das partes:  

_______________   _________________ 
 
   

       E, por estarem as partes bem cientes, tendo sido lidas as 
cláusulas e demais termos do presente instrumento particular,  sendo 
estas pessoas esclarecidas, inteligentes, e a redação lançada explicada 
de forma a não haver dúvidas, concordaram e, da concordância, 
expressam a aquiescência do todo aqui inserido, em xxx (xxx) vias, de 
igual forma e teor, tendo como verdade real , seguindo-se aos ensinos 
da autonomia da vontade, exercida de forma plena, para afastar qualquer 
entendimento futuro, em sentido diverso, bem ainda, perante as duas 
testemunhas que a tudo acompanharam, e exaram o ciente.  

 
Local, data 

 
Assinatura das partes 

Testemunhas: 
Nome / CPF                                         Nome/CPF 
 
NOTA: A inserção desta cláusula nos contratos devem merecer destaque, mantendo-se os textos em 
negrito e o quadro para que as partes futuramente não possam alegar que a desconheciam ou que não 
leram. As assinaturas são importantes e afastam qualquer alegação futura. 


