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Tabela de Custas do Processo de Mediação na CABH 

 A Taxa de Registro corresponde às despesas iniciais e de protocolo, para realizar o pedido 

de instauração do procedimento e convite da parte contrária para participação, caso não 

haja estabelecido em contrato anteriormente. Inicialmente será cobrado APENAS esta taxa. 

Apenas após o aceite da parte contraria ao procedimento serão cobradas as demais taxas. 

Esta taxa não é reembolsável. 

 Uma sessão na CABH corresponde a duas horas. 

 O depósito referente à Taxa de Administração é caução e, caso, ao final da Mediação, 

não seja estabelecido acordo entre os envolvidos no procedimento, 50% (cinquenta por 

cento) deste montante será restituído às Partes, na proporção paga por cada uma delas. 

 O pagamento da Taxa de Administração e dos Honorários do(a) Mediador(a) se dará após o 

aceite de ambas as partes de participar no procedimento; 

 As custas da Mediação podem ser divididas igualmente entre as partes; 

 Para conflitos multipartes (mais de duas partes) será cobrado 30% sob a Taxa de 

Administração e Honorários do(s)(as) Mediador(es)(as) para cada parte adicional; 

 Os valores das Taxa de Administração e Honorários do(s)(as) Mediador(es)(as)  os podem 

ser divididos em até 8x no cartão de crédito. Fornecemos 5% de desconto para pagamentos 

à vista via transferência bancária ou boleto; 

 Caso sejam necessárias mais sessões do que o previsto na tabela será feito a cobrança 

adicional por sessão.  

 Recomendamos que as sessões sejam marcadas com frequência semanal. A data e horário 

da sessão depende da disponibilidade das partes e dos(as) mediadores(as). A CABH possuí 

o diferencial de atendimento fora do horário comercial e também nos finais de semana. 

 Possuímos estacionamento gratuito para nossos clientes no Parque Avenida (prédio 

comercial no qual está instalada a CABH). 

 Os valores praticados na CABH se diferenciam de acordo com a seara a ser trabalhada: 

(Nossa Tabela não faz cobrança sob o valor da causa) 

 

Relações de Consumo 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s)(as) 

Mediador(es)(as) 

Total 

X R$ 100,00 R$ 1.000 
R$ 500 

para até 3 sessões 

 

R$ 1.600 

 
 

Empresarial (societária, entre funcionários, comercial, TI...) 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s)(as) 

Mediador(es)(as) 

Total 

X R$ 300,00 R$ 1.500 
R$ 1.700 

para até 7 sessões 

 

R$ 3.500 

 
 

Familiar (Divórcio sem filhos, divórcio com filhos, inventário, empresas familiares ...) 

Todas as demandas 

Independentemente do 

valor 

Taxa de 

Registro 

Taxa de 

Administração 

Honorários 

do(s)(as) 

Mediador(es)(as) 

Total 

X R$ 300,00 R$ 1.500 
R$ 1.700 

para até 7 sessões 
 

R$ 3.500 
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Condominial 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s)(as) 

Mediador(es)(as) 

Total 

X R$ 100,00 R$ 700 
R$ 800 

para até 3 sessões 

 

R$ 1.600 

 
 

Socioambiental 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s) 

Conciliador(es) 
ou 

Mediador(es) 

Total 

X R$ 300,00 R$ 1.700 

R$ 2.000 

para até 7 
sessões 

 

R$ 4.500 

 
Escolar 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s) 

Conciliador(es) 
ou 

Mediador(es) 

Total 

X R$ 300,00 R$ 800,00 

R$ 1.400,00 

para até 4 
sessões 

 

R$ 2.500 

 
Justiça Restaurativa 

Todas as demandas 
Independentemente do 

valor 

Taxa de 
Registro 

Taxa de 
Administração 

Honorários 
do(s) 

Conciliador(es) 
ou 

Mediador(es) 

Total 

X R$ 300,00 R$ 1.500 

R$ 1.700 

para até 7 
sessões 

 

R$ 3.500 
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