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TABELA DE PROTOCOLO E CUSTAS PROCESSUAIS. 

CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. 

 
- Ação no valor de R$ 1,00 á R$ 50.000,00: Protocolo R$ 100,00 
+ Custas Processuais de 8% sobre o valor da causa. (Mínimo R$ 200,00)  

- Ação no valor de R$50.001,00 á R$100.000,00: Protocolo R$ 100,00  
+ Custas Processuais de 6% sobre o valor da causa. (Mínimo R$ 4.000,00)  

- Ação no valor de R$100.001,00 á R$500.000,00: Protocolo R$ 100,00  
+ Custas Processuais de 3% sobre o valor da causa. (Mínimo R$ 6.000,00) 

- Ação no valor de R$500.001,00 á R$ 1.000.000.00: Protocolo R$ 100,00 
+ Custas Processuais de 2% sobre o valor da causa. (Mínimo R$ 15.000,00) 

Ação no valor de R$ 1.000.001.00: Protocolo R$ 100,00 
+ Custas Processuais de 1,5% sobre o valor da causa. (Mínimo R$ 20.000,00) 

 

Tabela com árbitros únicos designados pela ARBICAMP - Câmara de Mediação e 
Arbitragem (TRIBUNAL ARBITRAL DE CAMPINAS). 
No caso de exigência de colegiado ou árbitros que não façam parte do rol de Árbitros 
da ARBICAMP será cobrado custas adicionais. 
Perícias, Notificação Via Cartório e viagem de deslocamento de Árbitros para 
localidades fora da sede da ARBICAMP serão suportadas pelas partes, no ato da 
solicitação. 

Havendo acordo entre as partes, a porcentagem (%) será cobrada sobre o valor 
acordado. Deverá ser recolhido às custas processuais na secretaria da ARBICAMP no 
prazo de 72horas pelas partes.  

Não havendo acordo entre as partes o Arbitro cobrará na SENTENÇA ARBITRAL a 
porcentagem (%) sobre o valor da causa. Deverá ser recolhido as custas processuais na 
secretaria da ARBICAMP na última audiência pelo requerente para que seja feito a 
prolação da sentença. 

- HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO TRABALHISTA  
Meio salário mínimo vigente, por homologação, que ficam a cargo da empresa, 
independente do valor da rescisão, incluindo o Advogado Dativo e o Árbitro. 

Esclarecendo que o funcionário não é obrigado a aceitar o Advogado oferecido pela 
ARBICAMP, podendo este trazer advogado de sua livre escolha para representá-lo. 
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