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RESOLUÇÃO N°. 2013/001 

 
Dispõe sobre os valores de custos, honorários de especialistas em 

Resolução de conflitos e outras despesas decorrentes de procedimento 

de Resolução de conflitos 
  

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Arbitragem, constantes nos artigos 
11, inciso V, parágrafo único, artigo 13, parágrafo 7° e artigo 27, que tratam 

de aspectos diversos de custos, despesas, honorários de árbitros e 
responsabilidades respectivas;  

 
CONSIDERANDO a multiplicidade de dispositivos em uso na Corte Catarinense 

de Mediação e Arbitragem referentes aos custos, despesas e honorários de 

árbitros nos procedimentos de Mediação e Arbitragem;  
 

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar e aglutinar as disposições 
referentes a custos devidos a Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem, 

despesas próprias de cada procedimento e honorários de especialistas na 
Resolução de Conflitos. 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Corte Catarinense de 

Mediação e Arbitragem, no uso de suas atribuições e em cumprimento a 

decisão do referido Conselho, em sessão realizada na data de 4 de dezembro 
de 2013, assina a seguinte Resolução: 

 
CAPITULO I - Dos custos devidos a Corte 

 
Art. 1º - Procedimentos de Resolução de Conflitos e demais atividades da 

Corte Catarinense de Mediação e Arbitragem estão sujeitos ao pagamento de 
valores referentes à taxa de registro, taxa de administração, taxas de 

PréMediação e PréArbitragem, honorários de mediadores e árbitros e 

respectivas tarifas, honorários de outros especialistas e ressarcimento de 
demais despesas. 

 
SEÇÃO PRIMEIRA Da Taxa de Registro 

Art. 2º - A Taxa de Registro é devida pelo ingresso de pedido de instauração 
de procedimento de mediação ou de arbitragem e de pedido de reconvenção 

cujo valor será recolhido à tesouraria ou depositado em estabelecimento 
bancário credenciado pela Entidade.  

 

Art. 3° - A Taxa de Registro é fixada em 0,1 (zero vírgula um) por cento sobre 
o valor atribuído aos procedimentos constantes do artigo anterior, arredondado 

seu resultado para a unidade monetária imediatamente superior, respeitado o 
valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), acrescido de R$ 20,00 (vinte reais) à 

cada endereçamento ao qual deva ser enviada a respectiva correspondência 
dirigida à parte contrária. 

 
Parágrafo único  A Taxa de Registro de propositura de reconvenção é fixada 

no valor correspondente ao do pedido do respectivo procedimento arbitral. 
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SEÇÃO SEGUNDA - Das Taxas de PréMediação e PréArbitragem  

 
Art. 4° - As taxas de PréMediação e PréArbitragem são destinadas ao 

pagamento de cada Mediador ou árbitro que for designado e participar da 

sessão de PréMediação ou de PréArbitragem realizada no início de cada 
procedimento de Resolução de Conflito, conforme disposto nos artigos 6° e 8°, 

parágrafo 4°, respectivamente, dos Regulamentos de Mediação e de 
Arbitragem. 

 
Parágrafo 1º  A taxa prevista no “caput” é fixada em R$ 120,00 (cento e 

vinte reais) e será paga juntamente com a taxa de registro;  
 

Parágrafo 2°  Atendendo a situação financeira do solicitante nos 

procedimentos de Mediação a taxa referida neste artigo poderá ser dispensada 
a critério do Diretor Técnico; 

 
Parágrafo 3  A dispensa do pagamento do valor da taxa de PréMediação 

poderá ser negociada entre as Partes e o respectivo Mediador ao final do 
procedimento. 

 
SEÇÃO TERCEIRA Da Taxa de Administração 

 

Art. 5° - A Taxa de Administração será calculada sobre o valor econômico dado 
procedimento de mediação e arbitragem constante no pedido inicial ou admitido 

no respectivo termo final ou sentença arbitral. 
 

Parágrafo único  Nos procedimentos de Mediação será calculado sobre o 
valor econômico constante do pedido inicial ou em seu termo final e na 

ausência do mesmo caberá o recolhimento do valor mínimo fixado no artigo 3º 
desta Resolução. 

 

Art. 6° -  O cálculo da Taxa de Administração nos Procedimentos de 
Arbitragem atenderá ao valor econômico em causa, calculado de forma 

progressiva e cumulativa: 
 

1. 2 (Dois) por cento até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não 
podendo ser inferior ao valor da taxa de pré-arbitragem; 

2. 1 (Um) por cento sobre o valor que exceder de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

3. 0,50 (Cinquenta centésimos) por cento sobre o valor que exceder de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais); 

4. 0,20 (Vinte centésimos) por cento sobre o valor que exceder a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 

Parágrafo 1º  O valor mínimo da taxa de administração corresponde ao valor 
fixado no artigo 3° desta Resolução. 

 
Parágrafo 2°  Nos procedimentos de mediação o valor da taxa de 
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administração corresponderá a 50 (cinquenta) por cento do valor calculado nos 
procedimentos de arbitragem, respeitando o mínimo previsto no parágrafo 

anterior. 
 

Parágrafo 3°  Nos procedimentos de Resolução de Conflitos, cujo valor da 

taxa de administração deva ser apurado posteriormente, será recolhida, 
inicialmente, uma importância estimada a ser definida pelo Mediador, árbitro ou 

Tribunal Arbitral. 
 

Parágrafo 4°  A Corte poderá celebrar protocolos e convênios com entidades 
filiadas nas quais se estabeleçam critérios específicos para a fixação da taxa de 

administração. 
 

SEÇÃO QUARTA - Da Tarifa sobre Honorários 

 
Art. 7º - Os especialistas em Resolução de Conflitos recolherão a tesouraria da 

Entidade a quantia correspondente a 10 (dez) por cento calculada sobre o valor 
dos honorários recebidos. 

 
SEÇÃO QUINTA - Dos Honorários e Despesas de outros Especialistas 

 
Art. 8° - Outros especialistas que prestarem serviços nos procedimentos de 

mediação e de arbitragem por determinação do mediador, árbitro ou Tribunal 

Arbitral farão jus aos honorários e ressarcimento de despesas que fizerem. 
 

Parágrafo único  As Partes respondem pelo pagamento de honorários e 
demais despesas conforme for decidido pelo Mediador, Árbitro ou Tribunal 

Arbitral. 
 

SEÇÃO SEXTA - Dos Outros Recolhimentos 
 

Art. 9° - Outras despesas ocorridas em decorrência dos procedimentos de 

Resolução de Conflitos ou de atividades correlatas deverão ser recolhidas à 
tesouraria da Entidade pela parte declarada responsável, cujos valores serão 

definidos pelo mediador, árbitro, Tribunal Arbitral ou pelo diretor financeiro. 
 

CAPITULO SEGUNDO - Dos Honorários de Mediadores ou árbitros 
 

Art. 10 - Os mediadores e árbitros por suas atuações, no âmbito da Corte, em 
procedimentos de Cesolução de Conflitos farão jus à percepção de honorários 

que serão pagos pela parte declarada responsável, assim definida pelo termo 

de acordo em mediação, na arbitragem pelo compromisso arbitral, termo de 
conciliação ou pela sentença arbitral. 

 
Parágrafo 1º  Os valores dos honorários nos procedimentos de mediação 

serão calculados de acordo com a tabela progressiva e cumulativa fixada no 
Anexo da Deliberação n°. 05/2005, de 06 de abril de 2005. 

 
Parágrafo 2°  Os valores de honorários nos procedimentos de arbitragem 

serão calculados de acordo com tabela progressiva e cumulativa fixada no 
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Anexo da Deliberação n°. 04/2005, de 06 de abril de 2005. 
 

Parágrafo 3°  Os honorários poderão ser fixados por horas de atividades 
referentes ao tempo dispendido em sessões de mediação e arbitragem e no 

estudo da matéria para a Resolução do Conflito. 

 
Parágrafo 4°  A hora de atividade referente aos procedimentos de 

arbitragem terá o valor fixado entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 
500,00 (quinhentos reais) e a de mediação terá redução de 50 (cinquenta) 

por cento. 
 

Parágrafo 5°  Os honorários poderão ser arbitrados entre seus valores 
mínimo e máximo, ou calculados sobre a média dos mesmos.  

 

Parágrafo 6°  Os honorários referentes aos procedimentos arbitrais 
administrados por tribunal arbitral composto por três (3) membros poderão 

ser acrescidos de cinquenta (50) por cento calculado sobre o resultado 
obtido, de acordo com o parágrafo 2° e a cada outro membro incluído 

poderá haver acréscimo de dez (10) por cento. 
 

Parágrafo 7°  O Termo Inicial de mediação e arbitragem fixará o valor 
dos honorários segundo as regras especificadas nesta Resolução e decidido 

pelo Mediador, Árbitro ou Tribunal Arbitral.  

 
Parágrafo 8°  Nos procedimentos arbitrais em que for interposto pedido 

de reconvenção poderá haver acréscimo de cinquenta (50) por cento sobre 
os valores de honorários fixados na forma do parágrafo 2° deste artigo. 

 
Parágrafo 9°  Os acréscimos sobre valores dos honorários previstos nos 

parágrafos 6° e 8° poderão ser cumulativos. 
 

CAPITULO TERCEIRO - Das Outras Disposições e Vigência  

 
Art. 11 - Os valores fixados nesta Resolução deverão ser atualizados 

anualmente com base na variação do INPC (índice nacional de preços ao 
consumidor), cujo resultado será arredondado para a unidade monetária 

imediatamente superior. 
 

Art. 12 - Nos procedimentos de arbitragem em que houver a Resolução do 
Conflito através de conciliação entre as partes, a taxa de administração e os 

honorários dos árbitros poderão ser reduzidos até 50(cinquenta) por cento 

do valor apurado conforme os cálculos previstos nesta Resolução. 
 

Art. 13 - Os especialistas em Resolução de Conflitos responsáveis pelos 
procedimentos de mediação e arbitragem poderão determinar às partes o 

recolhimento de valores, em adiantamento, referentes a despesas, taxa de 
administração e honorários, os quais serão recolhidos à tesouraria da 

Entidade e depositados em conta bancária, atendendo ao disposto no Termo 
Inicial do procedimento.  
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Parágrafo 1º  A continuidade do procedimento depende do cumprimento 
da determinação do “caput”. 

 
Parágrafo 2°  Caso a Parte demandada não cumpra a sua obrigação 

caberá a Parte demandante cumpri-la integralmente. 

 
Parágrafo 3°  O saldo positivo restante das importâncias recolhidas, após 

satisfeitas as despesas do procedimento, deverá ser restituído ao 
depositante, não podendo ser aplicado em outros débitos, salvo autorização 

da parte interessada. 
 

Art. 14 - A Corte poderá inscrever nos órgãos de registro de inadimplência, 
os devedores dos valores da condenação, dos custos, das despesas e de 

honorários, após passados trinta (30) dias da intimação da decisão final na 

mediação e da sentença arbitral, ou de comunicação especifica.  
 

Art. 15 - Encerrados os procedimentos de Resolução de conflitos com a 
remessa ou entrega às partes do termo final, nos casos de mediação e a 

sentença arbitral, nos casos de arbitragem, a solicitação de fornecimento de 
cópia integral ou parcial dos autos somente poderá ser atendida, após o 

pagamento das obrigações constantes da decisão final. 
 

Art. 16 - Ficam revogados, a partir da vigência desta Resolução, as 

disposições das Deliberações ou Resoluções de números 003/2005; 
04/2005, preservado o artigo 3° e seu anexo; 05/2005, preservado o artigo 

5° e seu anexo; 2008/001; 2008/002; 2010/001; 2010/002; 2011/004 e 
2011/005. 

 
Art. 17 - A presente Resolução será publicada no mural da Corte 

Catarinense de Mediação e Arbitragem e em seu site e entrará em vigor na 
data de 1º de janeiro de 2014. 

 

 
Florianópolis, 05 de dezembro de 2013. 

 
 

 
 

José Luiz Sobierajski   
Presidente do Conselho de Administração 
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