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XTERMO DE CONVÊNIO
DO MUNICÍPIO DE SÃO
MEDIAçÂOx

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES
PAULO X CÂMARA DE ARBITRAGEM E

Pelo presente termo de convênio, de um lado, SINDICATO DOS
ADVOGADOS DO INTERIOR PAULISTA, inscrito no CNpJ/tvìF. sob
no 13.473.748/0001-95, com sede na cidade de Araraquara, neste
Estado, na Rua Duque de Caxias, no 9gB, Centro, CEp. 14801_120,
representada, neste ato, por seu presjdente, PAULO FERNANDO
ORTEGA BOSCHI FILHO, brasiteiro, sotteÍro, advogado, ffidor da
cédula de identidade RG. no 25.451.100_4-SSp/óp e inscrito no
CPFllt4F. no 2I7.S0A.\9B-70 e na OAB/SP. no 243802, residente e
domiciliado nesta cidade, com endereço profissionãl na entidade queora representa, de ora em diante designado simplesmente
SINDICATO DOS ADVOGADOS e, de outro tado, CAM _ CÂMARA
DE ARBITRAGEM E MEDIAçÃO - EIRELI, iNSCTitA NO CNP]/MF. SOb
no 26.263.462/0001-95, com sede nesta cidade de Araraquara,
Estado de São paulo, na Rua dos Libanezes, no 1.925, Vila Nossa
Senhora do Carmo, CEp. 74gO!-425, com seu contrato social
consolidado, datado de 22 de novembro de 20f6, devidamente
registrado sob no 44.312, no 10 Oficial de Registro Civil de pessoa
Jurídica de Araraquara/Sp., representada, neste ato/ nos termos da
cláusula quinta, por sua administradora e titujar CLÁUDIA RENATA
M.ESTRINER, brasileira, solteira, maior, empresárÍa, portuOo.u Ou
cédula de identidade RG. no 19.1g2.868_3_SSp/Sp e inscrìta no
CPFllt4F. no 095.534.498-09, residente e domjciliada nesta cidade deArãraquara, neste Estado, no endereço da empresa que ora
representa, de ora em diante designada simplesmente CAM, têm
entre sim o abaixo estabelecido, que mutuamente acoTddm e
assin a m, saber:

Art, 1o - Por meio deste instrumento fica estabelecido o convênio
entre o SINDICAÌO DOS ADVOGADOS e a CAM, nos seguÌntes
termos:

Parágrafo Primêiro - Sempre que possível o SINDICATO DOS
ADVOGADOS constará em seus acordos, convenções e contratos
coletivos de trabalho, de forma destacada e negritada, a cláusula
arbitral para solução dos conflitos, conforme modelo que segue
anexo;
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Parágrafo Segundo - O SINDICATO DOS ADVOGADOS informará
aos seus associados, a existência e a importância da solução
extrajudicial dos conflitos, bem como a existência da CAM, nos
termos do convênio ora firmado;

Parágrafo Ìerceiro - O SINDICATO DOS ADVOGADOS Ìnformará,
indicará e fará publicidade junto aos seus associados sobre os cursos
e palestras admìnistrados peia CAM, ou em parceria;

Parágrafo Quarto - Ao ministrar cursos e/ou palestras aos
associados do SINDICATO DOS ADVOGADOS, a CAM concederá
um desconto de 1570 (quinze por cento), sendo certo que 10o/o (dez
por cento) serão revertidos em benefício do aluno e 5olo (cinco por
cento) serão revertidos em benefício do próprio SINDICATO DOS
ADVOGADOS.

Art. 20 - Caso o SINDICATO DOS ADVOGADOS, bem como seus
associados, desejem um local neutro para dìscutirem e assinarem
presencialmente um contrato poderão se utilizar do espaço fÍsico da
CAM, devendo remunerar a cada meia hora de utilização o valor
correspondente a 02 (duas) UFESP's.

Art. 30 - No caso do artigo Zo caberá a CAM estipular a sala que as
partes poderão se utilizar, sendo certo que na remuneraçâo não
estarão inclusos outros serviços, tais como: internet, ligações
telefônÍcas, impressos, auditório, entre outros.

Art, 40 - As rescisões trabalhistas dos associados do SINDICATO
DOS ADVOGADOS, quando conveniente, serão também
homologadas na CAM, passando a ter o caráter de título executivo
extrajudicial ou judicial, se devidamente ratificadas em Juízo.

Art. 50 - Necessitando o SINDICATO DOS ADVOGADOS bem como
os seus associados se utilizarem da arbitragem, conciliação e/ou
mediação, o valor da hora cobrada pela CAM terá uma reducão de
2oolo (vinte por cento).

Art. 60 - Se for do interesse do SINDICATO DOS ADVOGADOS,
bem como de seus associados, as sessões poderão ser realizadas à
longa distância (vídeo conferência ).

Art. 7o - Este Termo teré vigência e eficácia a partir desta, por
tempo indeterminado,
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Art, 80 - O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer

das partes, desde que seja comun'cado à outra, com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias.

Art. 90 - As partes declaram que quaisquer eventuais dúvidas

oriundas deste instrumento, serão resolvidas através da Arbitragem,

elegendo uma das câmaras que estejam instaladas na cÌdade de

Ribeirão Preto/SP., a ser indicada pela CAM, renunciando as partes

por qualquer outro, por mais privilegìado que seja.

Art. loo - o presente é assÌnado em 02 (duas) vias de igual teor e

valor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Araraquara/SP., 21 de Julho de 2017

,," ",.h \r^*'rh$Ni* r NrERroR PAU LrsrA

(Paulo Fernando Ortega Boschi Filho)

CAM _

(cláudia IYestriner)

BITRAGEM e ueoreçÃo
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I\4ODELO DE CLÁUSIJLA ARBÌTRAL

que leram atentamente todas as cláusulas
notadamente a que diz respeito à cléusula arbitral.

devìdos fÌns de dìreito,
do presente contrato,

CLAUSULA ....... CLAUSULA ARBTTRI\L - Todo litígio ou controvérsia
oriqinário ou decorrente deste instrumento será definìtìvamente decidido
pelos meios alternativos de solucão de confllto íarbitraqem, conciliação e/ou
medìacão). A arbitraqem será admnistrada pela CAM - CÂMARA DE

aRBITRAGEM E MEDIACÃO. doravante desionada simplesmente CAM.

eleita pelas partes e Ìndicada nesta cláusula, a oual é inscrita no CNPJ/14F.

sob no 26.263.46210001-95, com sede na cidade de Araraouara, neste

Estado, na Rua dos Libanezes, no 1.925. Via Nossa Senhora do Carmo. CEP.

1480'1-425 ífones: 16 3357-5090 // 98116-8460). cujo Reqimento Interno e
Códiqos de ÉtÌca se encontram registrados sob nos 59583, 59584, 59585.
59586 e 59587, perante o 10 oficial de Reqistro de Títulos e Documentos de

Araraouara/SP, arbitraqem essa cue as oartes adotam e declaram conhecer
e concordar. Oualquer das partes cue desejar instaurar o Drocedimento
arbitral, ma[úc9!êIii sua intenção à CAM. indicando a materia oue será
objeto da arbitraqem, o seu valor. o nome e oualificação completa da Darte
contrária. e anexando cóDia do Dresente contrato. A controvérsia será
dirimìda Dor árbitro Dreferencialmente único, dentre a lìsta dos nomeados
pela CAM. A arbitraqem orocessar-se-á na sede da CAM e o árbitro decldirá
com bôse nas regras oerais de direÌto, bem como nos usos e costumes. O
Termo de Compromisso Arbitral conterá o árbitro oue julqará a

controvérsia, o valor e a data do pagamento dos honorárìos arbitrais, a data
da publìcação da sentenca arbitral. Havendo desentendimento quanto à

constituição do cornDrornisso arbitral o mesmo será resolvido Delo árbìtro da
cAM e nos rnoldes preconizados na Lei no 9,307, de 23 de setembro de
1996. O idioma oficial da arbitragem será o português. A eventual
oropositura de medìdas judÌcìaìs oelas partes deverá ser Ìmediatamente
comunìcada à CAM, benlcomo ao Trjbunal Arbitral, caso o mesmo já tenha
Sda. constitljdA,ç !õa SC lfet itro único, e não Ìmplica nem deverá
ser interpretada como renúncia à Arbitragem, nem afetará a existência.
validade e eficácía da presente Cláusula Arbítral.

OBSERVACÃO:

- As partes declaram, para os

É viável que a cláusula compromissória venha em destaque.

CLAU SU LA

Exemplo: EI\4 CAIXA ALTA, SUBLINHADA, NEGRITADA, etc.


