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REGULAMENTO E TABELA DOS VALORES DE HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO POR SENTENÇA ARBITRAL 

 

 
1. TAXA DE PROTOCOLO OU TAXA ADMINISTRATIVA 

 
1.1 A Taxa de Protocolo será devida e recolhida pelo Requerente na data em que for 

solicitada a instauração do procedimento arbitral, Conforme a tabela de 
honorários demonstrada no item 3 desse documento.  
 

1.2 A Taxa de Protocolo não será reembolsável; 
 

2. VALOR DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO POR SENTENÇA ARBITRAL 
 

2.1 O valor da homologação da Sentença Arbitral será devido e recolhido na data 
estabelecida entre as partes e o árbitro conforme a Tabela demonstrada no item 3 
desse Regulamento ou a negociar com a Direção da Câmara. Devendo está quitado 
antes da data estabelecida para a entrega as partes da Sentença Homologatória 
Arbitral. 
 

2.2 O valor da homologação da sentença arbitral poderá ser efetivado: 
a) Pelo Requerente; 
b) Pelo Requerido; 
c) Dividida em 50% (cinquenta por cento) entre Requerente e Requeiro; 

 
2.3 O valor da homologação do acordo por sentença não será reembolsável; 

 
3. TABELA DA TAXA ADMINISTRATIVA E HONORÁRIOS DA CÂMARA IBRAMAC  

 

Valor da Demanda Taxa de protocolo    Valor da Mediação 

(1) Menor que R$ 5.000 até R$ 10.000,00            R$ 300,00                  15% 

(2) De R$ 10.001,00 até R$ 30.000,00                                     R$ 400,00               13% 

(3) De R$ 30.001,00 até R$ 100.000,00      R$ 500,00                  10% 

(4) De R$ 100.001,00 até R$ 500.000,00      R$ 1.000,00                  8% 

(5) De R$ 500.001,00 até R$ 1.000.000,00           R$ 2.000,00                  A negociar 

(6) A partir de R$ 1.000.001,00                               R$ 3.000,00                  A negociar  

Causas sem valor específico ou causas que 

não houver acordo.  

                          R$ 300,00                 R$ 1.386,00 
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3.1 Na homologação do acordo por sentença que seja necessária a tradução 
internacional haverá́́ um acréscimo de 50% dos valores acima, no valor da 
homologação, salvo se houver decisão diversa do Presidente da 1a. Câmara de 
Mediação, Conciliação, Mediação e Arbitragem – 1a. CMAexjud- Ibramac com a 
concordância expressa das partes. 
 

3.2 A porcentagem cobrada em cima do Valor da homologação do acordo por 
sentença poderá ser efetivada: 
a) Pelo Requerente; 
b) Pelo Requerido; 
c) Dividida em 50% (cinquenta por cento) entre Requerente e Requeiro; 
d) Na forma em que as partes acertarem. 

 
 

4. DO PAGAMENTO DA CÂMARA E HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS 
 

4.1 Os honorários do árbitro serão pagos pela Câmara Ibramac na porcentagem da 
tabela supracitada do valor recebido pela Câmara Ibramac.  
 

4.2 No cáso dá demándá versár sobre “obrigáção de fázer”, os honorários do árbitro 
serão de 25% do valor pago a Câmara conforme o item 3 de Regulamento. 

 
4.3 Os honorários do Secretário(a) Arbitral serão de R$ 140 (cento e quarenta reais) 

por participação em cada procedimento, pela Câmara Ibramac. 
 

4.4 No caso de pagamento feito por meio de cartão de crédito, o percentual pago ao 
árbitro estabelecido no item 3 desse Regulamento será com base no valor final 
pago pela instituição financeira do cartão de crédito ao Ibramac. 

 
4.5  A quitação do pagamento da Câmara e dos honorários do árbitro e do Secretário 

Arbitral deverá ser realizada antes da entrega da sentença às partes. 
 

4.6 No cáso de ser um “Tribunál Arbitrál” (procedimento constituído no mínimo por 
três árbitros) o valor dos honorários serão divididos igualmente entre os 
árbitros. 

 
4.7 Para a sentença proferida pelo Presidente do Instituto, a pedido das partes, será́ 

cobrado 20% a mais dos honorários previsto nesta Tabela.  
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4.8 Do valor dos honorários pago ao árbitro serão deduzidos os impostos devidos. 
 

5. DOS DEVERES DO ÁRBITRO  
 

5.1 É dever do(a) árbitro(a): 
(1) Analisar todas as documentações e o acordo firmado entre as partes.  
(2) Elaborar a convocação ou carta-convite para instauração do juízo arbitral, 
bem como acompanhar todo o processo de arbitragem até a conclusão. 
(3) Presidir a sessão de conciliação no procedimento arbitral. 
 

5.2 No caso de ser arguida suspeição ou impedimento do árbitro escolhido ou aceito, 
sem que este tenha revelado tempestivamente, o árbitro impedido ou suspeito 
não terá direito aos honorários e será submetido a um Procedimento 
Administrativo de acordo com o Código de Disciplina e Ética da 1a. CMAExjud 
Ibramac.  

 
5.3 Os membros do DJI poderão atuar em procedimento de arbitragem e de 

mediação, desde que não haja impedimento ou suspeição. 
 

6. DA DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO 
 

6.1 Poderá tanto o requerente, quanto o requerido desistir em até 48h (quarenta e 
oito horas) após a solicitação do pedido de instauração da homologação da 
sentença arbitral. 
 

6.2 Em caso de desistência em até 48h (quarenta e oito horas) não será reembolsada 
a Taxa de Protocolo. 
 

6.3 Em caso de desistência em até 48h (quarenta e oito horas) será reembolsada o 
valor da Homologação do acordo por Sentença Arbitral. 
 

6.4 Em caso de desistência em até 72 (setenta e duas horas) será reembolsada em até 
30% (trinta por cento) o percentual incidente sobre o valor da causa; 

 
6.5 Após ser proferida pelo arbitro a sentença homologatória, não caberá mais as 

partes reembolso de nenhum valor.  
 

6.6  O início da contagem do prazo dos itens supracitados é a partir do dia da sessão 
de conciliação do procedimento arbitral.  
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7. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

7.1 Se uma das partes deixar de recolher a quantia que lhe couber, de acordo com o 
disposto no Regulamento e/ou convenção das Partes, poderá́́ a outra parte fazê-
lo para impedir a paralisação do procedimento arbitral.  

 
7.2 Caso a outra Parte não faça o recolhimento previsto no item 7.1 desse 

regulamento, a Secretaria do CMAexjud- Ibramac informará́ ao Presidente 
CMAexjud- Ibramac, bem como ao árbitro único ou ao Presidente do Colegiado 
Arbitral, se este já́́ estiver sido constituído, para que delibere sobre o 
prosseguimento do procedimento arbitral.  

 
7.3 A CMAexjud- Ibramac poderá́́ se recusar a administrar o procedimento arbitral, 

caso não sejam recolhidas as taxas, honorários e despesas.  
 

7.4 Os casos omissos ou situações particulares serão analisados pelo Presidente do 
1a. CMAexjud- Ibramac, podendo inclusive ser concedido prazo suplementar para 
efetuar eventuais depósitos remanescentes.  
 

7.5 Nos procedimentos arbitrais administrados pelo 1a. CMAexjud- Ibramac, nos 
casos em que for deferido o pedido de parcelamento do percentual da demanda e 
honorários dos árbitros ou outro profissional de apoio, só́ terão prosseguimento 
após o pagamento da última parcela, salvo se o pagamento for feito por meio de 
cartão de crédito. 
 

7.6 É vedádá quálquer álteráçá o e/ou negociáçá o dos válores referentes áos 
honorários dos árbitros entre Partes e Árbitros ou salvo autorizado 
expressamente pelo (a) Presidente da 1a. CMAexjud- Ibramac. 

 
7.7 As demais provisões de despesas, bem como complementações de pagamento de 

taxa de protocolo e percentual da arbitragem serão solicitadas pelo 1a.CMAExjud 
– Ibramac às partes conforme seja necessário, no curso do procedimento.  

 
7.8 A sentença homologatória arbitral proferida no âmbito dos procedimentos 

arbitrais administrados pela 1a. CMAexjud- Ibramac será́́ entregue somente 
quando o valor total das despesas e percentual do valor da arbitragem forem 
recolhidos por uma ou ambas as Partes, quando solicitado pela 1a. CMAExjud- 
Ibramac. 
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7.9 Em caso de reabertura de procedimentos, serão cobradas as taxas da seguinte 
forma: 
 
a) Cancelados: será́́ cobrada nova taxa de protocolo; 
b) Suspensos até 30 dias: uma taxa de 30% sobre o valor da taxa de protocolo, 

exceto se pendentes de decisão do árbitro ou decisão judicial.  
c) Suspensos até de 60 dias: uma taxa de 50% sobre o valor da taxa de protocolo, 
exceto se pendentes de decisão do árbitro ou decisão judicial.  

 
 
 
 

Essa tabela passa a vigorar a partir de 2021. 
Conselho Deliberativo da 1a. Câmara de Mediação, e Arbitragem Extrajudicial –
1ªCMAexjud – Ibramac. 
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