
 

 
 
 
 
 

Regulamento de Custas  

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Porto Alegre 

FEDERASUL 

 

1. Taxa de Registro e Administração 

1.1.  As taxas de registro e administração serão devidas e recolhidas pelo 
Requerente na data em que for solicitada a instauração do procedimento 
arbitral.  

1.2. O comprovante de recolhimento das taxas de registro e administração 
deverá acompanhar o requerimento de instauração do procedimento. 

1.3. O valor das taxas de registro e administração serão estimadas com base 
no valor da causa, no percentual de 1,5% do valor do conflito (mínimo de R$ 
5.000,00 – máximo de R$ 70.000,00). 

1.4. Não sendo possível definir o valor envolvido, o Requerente deverá 
recolher o valor mínimo, que deverá ser complementado quando o valor da 
demanda for fixado no Termo de Arbitragem ou quando for apurado 
posteriormente. 

1.5. Caso haja múltiplas Partes como Requerentes, cada uma delas recolherá 
integralmente o valor da taxa de registro e manutenção, devidas em razão dos 
serviços prestados pela Câmara de Arbitragem da FEDERASUL. 

 

2. Taxa de manutenção 

2.1. A taxa de manutenção será paga, mensalmente, à Câmara de Arbitragem 
da FEDERASUL, por cada uma das Partes, até a entrega final da sentença 
arbitral ou da resposta aos seus esclarecimentos.  

2.2. O valor da taxa de manutenção levará em conta a provisão de despesas 
com envio de documentos, impressões, conferências telefônicas, apoio em 
audiência, entre outras despesas, sendo o seu valor estabelecido no Termo de 
Arbitragem. 

2.3. O valor da taxa de manutenção não poderá ser inferior a R$ 500,00 reais 
mensais. 

 

3. Honorários do árbitro 

3.1. Os honorários dos árbitros são os valores repassados ao profissional que, 
escolhido pelas Partes ou indicado pela Câmara, atuará no procedimento. 



 

 
 
 
 
 

3.2. O valor dos honorários deverá ser depositado na conta corrente indicada 
pela Câmara de Arbitragem da FEDERASUL, no prazo estipulado no Termo de 
Arbitragem. 

3.3. Os honorários dos árbitros serão recolhidos em proporções iguais, para 
cada Parte, no início do procedimento, relativo ao valor mínimo previsto neste 
Regulamento e complementado sempre que a Câmara determinar. 

3.4. Os honorários dos árbitros serão fixados na proporção de R$ 380,00 
reais, por árbitro, por hora trabalhada, sendo a carga horária mínima de 40 
horas. 

3.4.1. O Presidente do Tribunal Arbitral terá acréscimo de 20% sobre o 
valor dos seus honorários. 

3.5. As Partes podem definir em Termo de Arbitragem critérios diferentes para 
a prefixação dos honorários dos árbitros, desde que o total não seja inferior ao 
mínimo previsto no item “3.4” deste Regulamento. 

3.6. O repasse do pagamento aos árbitros será efetuado ao final do 
procedimento. 

 

4.    Honorários Periciais 

4.1. Os honorários periciais deverão ser depositados pelas Partes em conta 
corrente a ser indicada pela Câmara de Arbitragem da FEDERASUL, em sua 
integralidade, antes do início dos trabalhos de perícia, independentemente da 
forma de pagamento acordada com o Tribunal Arbitral. 

 

5.  Outras despesas 

5.1. O Tribunal Arbitral poderá, no exercício de sua jurisdição, determinar 
outras despesas com base no regulamento. As Partes deverão fazer o 
recolhimento antecipado das despesas, na mesma proporção para cada, 
quando solicitado pela Câmara de Arbitragem da FEDERASUL, das despesas 
dos árbitros com viagens (alimentação, hospedagem, deslocamento, etc.), das 
diligências realizadas pela Câmara fora do local da arbitragem, da realização 
de reuniões fora do horário de funcionamento da Câmara ou em outra 
localidade, das despesas de perito(s) que atuar(em) no procedimento, dos 
serviços de intérprete, e de outros recursos utilizados para o andamento do 
procedimento. 

5.2. A Parte que requerer qualquer providência/diligência, não prevista 
antecipadamente no Termo de Arbitragem, deverá antecipar o pagamento 
integral para a sua realização. 



 

 
 
 
 
 

5.3. Quando o idioma do procedimento arbitral for estrangeiro, a Câmara de 
Arbitragem da FEDERASUL poderá contratar um(a) secretário(a) com fluência 
na língua escolhida, cujos honorários e despesas deverão ser rateados entre 
as Partes. 

5.4. No caso de estabelecimento de comitê previsto no Regulamento, a parte 
interessada deverá adiantar as despesas estabelecidas pelo Tribunal Arbitral. 

5.5. O regime de custas, por determinação da diretoria executiva, poderá 
alterar, periodicamente, o conjunto de percentuais e valores descritos no 
presente Regulamento. 

 

6. Inadimplemento 

6.1. Na hipótese do não pagamento da taxa de manutenção, honorários de 
árbitro e peritos ou quaisquer despesas da arbitragem, será facultado a uma 
das partes efetuar o pagamento por conta da outra, em prazo a ser fixado pela 
Câmara de Arbitragem da FEDERASUL.  

6.2. Caso nenhuma das partes se disponha a efetuar o pagamento, o 
procedimento será suspenso. 

6.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de suspensão por falta de 
pagamento, sem que qualquer das partes o efetue, o processo poderá ser 
extinto, sem julgamento de mérito e sem prejuízo do direito das partes de 
apresentarem requerimento para instituição de novo procedimento arbitral 
visando à solução da controvérsia, desde que recolhidos os valores pendentes. 

6.4. À Câmara de Arbitragem da FEDERASUL é resguardado o direito de 
exigir o pagamento dos valores relativos às taxas de registro, administração, 
manutenção, honorários dos árbitros e peritos, assim como de qualquer 
despesa pertinente ao procedimento arbitral, que serão considerados líquidos e 
certos, e poderão vir a ser cobrados por execução judicial, acrescidos de juros 
e correção monetária pelo IGP-M, expedido pela FGV. 

 

7. Disposições Gerais 

7.1. A Câmara de Arbitragem da FEDERASUL não reembolsará as taxas, sob 
qualquer hipótese. 

7.2. Demais disposições concernentes à responsabilidade pelo pagamento 
das custas e honorários, as partes poderão disciplinar no Termo de Arbitragem 
ou no Compromisso Arbitral. 

7.3. Na hipótese da cobrança dos honorários (periciais e arbitrais) ser 
realizada por pessoa física, as Partes arcarão com o encargo previdenciário 



 

 
 
 
 
 

reflexo, que será recolhido pela Câmara da FEDERASUL (fonte pagadora), 
responsável tributária, nos termos da Lei nº 9.876/99. 

7.4. Os valores dos procedimentos internacionais serão acrescidos em 50% 
sobre o valor vigente. 

7.5. Se, no curso do procedimento, se verificar que o valor econômico de 
litígio informado pelas partes é inferior ao valor econômico real apurado com 
base nos elementos produzidos durante o procedimento, a Secretaria Geral da 
Câmara de Arbitragem da FEDERASUL procederá à respectiva correção, e o 
Tribunal Arbitral disporá em sentença, devendo as Partes, se for o caso, 
complementar o valor inicialmente depositado a título de taxa de registro, 
administração e honorários do(s) árbitro(s), no prazo de 7 (sete) dias, a contar 
do recebimento do comunicado que lhe(s) for feito.  

7.6. As Micros e Pequenas Empresas associadas às Associações Comerciais 
Filiadas à FEDERASUL há, pelo menos, seis meses e em dia com as suas 
mensalidades, terão desconto de 10% (dez por cento) nas taxas de registro e 
de administração.  

7.7. Os casos omissos ou situações particulares serão analisados pelo 
Presidente da Câmara de Arbitragem da FEDERASUL. 

7.8. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria 
Executiva da Câmara de Arbitragem da FEDERASUL. 

 


