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CERTIFICO, em virtude das atribuições que por lei me

/
foram conferidas e a requerimento de parte interessada que revendo no Cartório a 

meu cargo o livro “A”, número OITOCENTOS E CINQÜENTA E DOIS (“A” n.° 852)

de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, dele verifiquei constar sob o número de
I V

ordem QUARENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO (45.935) 

apontado pelo número QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E 

QUATRO (47.924) do Livro de Protocolo “A” número 29, em 10.05.2017, a 

averbação do NOVO ESTATUTO da Associação Civil de Direito Privado sem fins 

econômicos que passa a denominar-se “CÂMARA DE ARBITRAGEM E 

MEDIAÇÃO DO NORTE”, também designada por CAMNORTE, com sede e foro 

jurídico na Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Rua Japurá, 

n.° 281, Centro - 69.025-020. CERTIFICO mais que a supracitada Associação Civil 

tem a sua PERSONALIDADE JURÍDICA adquirida desde 27.07-1999, sob o número 

de ordem 5.219 do Livro “A” número 89 de Pessoas Jurídicas, com a então 

denominação CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO AMAZONAS - 

CAMAM. O referido é verdade; dou fé. Dada e passada nesta Cidade de Manaus, 

Capital do Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, aos dez dias do

maio do ano dois mil e
/

dezessete.mes Ãde

E u ..77. Oficial Efetiva subscreve 

é assina -  Selo Eletrônico de Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Data de 

utilização 10.05.2017. Emitido por Abrahim Soares Rodrigues. Emol: R$ 552,68 Funetj: R$ 55,37 

Fundpam R$ 27,62 Farpam R$ 33,14 Fundpge R$ 16,57 Valor Selo: R$ 3,00 ISSQN R$ 27,62. Selo: 

AVBTIT0049037Z5ZG4AITZOV8X67. Valide o selo em cidadao.portalseloam.com.br

r
Manaus, 10 de maio de 2017.

Maria da Conceição Castro Lopes 
Oficial -  Efetiva
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CÂMARA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DO NORTE -  CAMNORTE
CNPJ n° 03.321.891/0001-76

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Art. Io A CÂMARA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DO NORTE, doravante 
identificada apenas como CAMNORTE, é uma associação civil sem fins lucrativos, 
fundada em 14 de julho de 1999 e registada no livro A, número 89 de Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do Cartório do Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas 
da Comarca de Manaus, com inscrição lavrada na data de 27/07/1999, sob o número de 
ordem 5.220 e apontada pelo número 5226 do livro de protocolo A-01, a qual passa a se 
reger pelo presente estatuto e pelas disposições que lhe forem aplicáveis.

Art. 2o A CAMNORTE tem sede na cidade de Manaus, Amazonas.

Art. 3o A CAMNORTE terá duração por prazo indeterminado.

Art. 4o A CAMNORTE tem personalidade jurídica própria, e seus associados não 
respondem, solidária ou subsidiariamente, por quaisquer obrigações sociais.

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS

Art. 5o A CAMNORTE tem por finalidade prestar serviços de administração de 
procedimentos de solução extrajudicial de litígios, nos termos da legislação, dos 
tratados e convenções internacionais que tiverem aplicação no território brasileiro, bem 
como a prestação de outros serviços que exijam neutralidade.

§1° Na consecução de suas finalidades, a CAMNORTE poderá, ainda:

I. organizar e realizar cursos, congressos, seminários, palestras, encontros, debates e 
outros tipos de eventos acadêmicos relacionados com a mediação, arbitragem e outros 
tipos de soluções extrajudiciais de litígios;
II. promover, através de convênios de cooperação, a integração da CAMNORTE com 
outras entidades e/ou instituições de mediação, arbitragem e outros tipos de soluções 
extrajudiciais de litígios, câmaras de comércio, nacionais ou internacionais;
III. exercer, em âmbito nacional ou internacional, qualquer outra atividade 
relacionada com a arbitragem, mediação, dispute boards, gestão de eleições, escrow, ou 
qualquer outra atividade que exija neutralidade;
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IV. promover e executar outros mecanismos de resolução de conflitos, tais como 
mediação, conciliação, processos avaliativos, mecanismos mistos e quaisquer outros 
que considerar úteis;
V. aplicar os recursos que tenha disponíveis no interesse do cumprimento e 
aprimoramento de seus objetivos.

§2°É vedado o uso do nome da entidade em obrigações relativas a negócios estranhos 
ao seu objetivo, tais como a prestação de avais, endossos, fianças e cauções, bem como 
a participação da entidade em atividades de caráter político.

CAPÍTULO III 
DOS ASSOCIADOS

Art. 6o Poderão participar do quadro social da CAMNORTE pessoas jurídicas que se 
propuserem a contribuir para a consecução dos seus objetivos, satisfeitas as condições 
de admissão e classificação estabelecidas neste Estatuto.

§1° Nenhum associado responde individual, solidária ou subsidiariamente pelas 
obrigações da Câmara.

§2° As pessoas jurídicas participam das atividades da Câmara por seus representantes 
expressamente indicados para tanto, na forma estipulada neste Estatuto.

Art. 7o A CAMNORTE possui 3 (três) categorias de associados: Associados 
Mantenedores, Associados Beneméritos e Associados Acadêmicos.

Art. 8o Os Associados Mantenedores são pessoas jurídicas que constituam entidade de 
classe, associativa ou representante da sociedade civil que pagam taxa de associação em 
valor e periodicidade definidos pelo Conselho de Administração, desde que seja 
suficiente para o custeio das operações e atividades regulares da CAMNORTE, sendo 
vedada a estipulação de valor módico, vil, ou insuficiente.

§1° São direitos dos Associados Mantenedores:

I. participar e votar nas assembléias gerais;
II. nos termos do art. 23 do presente Estatuto, votar e se manifestar no Conselho de 
Administração;
III. participar das atividades promovidas pela Câmara, bem como freqüentar e 
utilizar as suas instalações, sujeito à disponibilidade informada pela administração da 
Câmara e, se for o caso, ao devido pagamento de taxa de participação, alugueis ou 
qualquer outro pagamento cobrado pela Câmara para a participação em evento ou 
utilização das suas instalações;
IV. convocar extraordinariamente a Assembléia Geral e demais órgãos deliberativos 
mediante formalização de requerimento contendo, no mínimo, assinatura de 1/5 (um 
quinto) de todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

§2° Pessoas físicas ou jurídicas formalmente vinculadas a Associados Mantenedores 
terão o direito de pagar taxa de administração e de registro de qualquer procedimento de 
arbitragem, ou de outro método extrajudicial de resolução de litígio administrado pela
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CAMNORTE. com um abatimento de 50% (cinqüenta por cento) do valor devido 
segunda a tabela comum, excluídos os procedimentos simplificados desse abatimento.

Art. 9o Os Associados Beneméritos são pessoas jurídicas que constituam entidade de 
classe, associativa ou representantes da sociedade civil organizada, que desejam 
contribuir, de forma continuada, para a realização dos objetivos da Câmara.

§1° São direitos dos Associados Beneméritos:

I. participar e votar nas assembléias gerais;
II. nos termos do art. 23 do presente Estatuto, votar e se manifestar no Conselho de 
Administração;
III. participar das atividades promovidas pela Câmara, bem como freqüentar e 
utilizar as suas instalações, sujeito à disponibilidade informada pela administração da 
Câmara e, se for o caso, ao devido pagamento de taxa de participação, alugueis ou 
qualquer outro pagamento cobrado pela Câmara para a participação em evento ou 
utilização das suas instalações;
IV. convocar extraordinariamente a Assembléia Geral e demais órgãos deliberativos 
mediante formalização de requerimento contendo, no mínimo, assinatura de 1/5 (um 
quinto) de todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

§2° A critério do Conselho de Administração, os Associados Beneméritos recolherão 
taxa de associação em valor nunca superior a 25% da taxa dos Associados 
Mantenedores, podendo, ainda a taxa ser fixada

Art. 10 Os Associados Acadêmicos são Instituições de Ensino Superior que contribuem 
com taxa de associação reduzida e que desejam contribuir, de forma continuada, para a 
realização dos objetivos da Câmara.

§1° São direitos dos Associados Acadêmicos:

I. participar e votar nas assembléias gerais;
II. nos termos do art. 23 do presente Estatuto, votar e se manifestar no Conselho de 
Administração;
III. participar das atividades promovidas pela Câmara, bem como freqüentar e 
utilizar as suas instalações, sujeito à disponibilidade informada pela administração da 
Câmara e, se for o caso, ao devido pagamento de taxa de participação, alugueis ou 
qualquer outro pagamento cobrado pela Câmara para a participação em evento ou 
utilização das suas instalações;
IV. indicar um acadêmico para participar do Conselho de Jovens Arbitralistas;
V. indicar até três acadêmicos para acompanhar cada procedimento administrado 
pela CAMNORTE que tramite de forma pública;
VI. convocar extraordinariamente a Assembléia Geral e demais órgãos deliberativos 
mediante formalização de requerimento contendo, no mínimo, assinatura de 1/5 (um 
quinto) de todos os associados em pleno gozo de seus direitos estatutários.

§2° Por ato conjunto do Presidente e do Diretor Executivo, a taxa de associação dos 
Associados Acadêmicos pode ser substituída por prestação de serviços à CAMNORTE 
ou disponibilização do uso de instalações para a instituição.
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§3° Todos os estudantes vinculados a Associados Acadêmicos terão o direito de 
participar dos eventos realizados pela Câmara com o abatimento nos valores cobrados, 
nos moldes a serem determinado pela Diretoria Executiva.

Art. 11 São deveres de todos os associados:

I. cumprir e fazer cumprir as disposições do presente Estatuto, as deliberações da 
Assembléia Geral e as resoluções do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
II. pagar as taxas de associação estabelecidas pelo Conselho de Administração, de 
acordo com a sua categoria de associação.

CAPÍTULO IV 
DA ADMISSÃO, DEMISSÃO, EXCLUSÃO

Art. 12 O candidato a associado, seja em qual categoria for, deve apresentar à Câmara 
pedido de admissão, assinado por ele ou seu representante legal, devendo sua admissão 
ser aprovada pelo Conselho de Administração, podendo a Diretoria Executiva admitir 
provisoriamente novos Associados Mantenedores, ad referendum do Conselho de 
Administração.

Parágrafo Único. O associado pode, a qualquer tempo, mediante simples comunicação 
escrita à Diretoria Executiva, se demitir da Câmara, deixando imediatamente sua 
condição de associado, devendo, contudo, efetuar o pagamento de eventuais 
contribuições e taxas vencidas até o momento da demissão, mas ainda não pagas.

Art. 13 Poderá ser excluído dos quadros sociais, por deliberação do Conselho de 
Administração, qualquer associado ou representante de associado pessoa jurídica, que 
apresente conduta prejudicial aos interesses e à dignidade da Câmara de Arbitragem e 
Mediação do Norte.

Parágrafo Único. A proposta de exclusão deverá ser apresentada por um dos 
Conselheiros legalmente constituídos, ou por 3 (três) ou mais associados votantes, com 
a devida especificação dos fatos motivadores do pedido, assegurando-se ao associado 
sujeito à exclusão o direito de defesa perante o Conselho de Administração.

Art. 14 Os procedimentos relativos à admissão, demissão e exclusão de associado 
deverão ser aprovados pela Diretoria Executiva

CAPITULO V
DA ESTRUTURA DA CÂMARA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DO NORTE 

Art. 15 São órgãos da CAMNORTE:

I. a Assembléia Geral, órgão maior de gestão da entidade, responsável pela 
alteração do estatuto e pela aprovação das contas;
II. o Conselho de Administração, órgão responsável por aspectos estratégicos da 
CAMNORTE;
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III. a Diretoria Executiva órgão responsável por aspectos negociais e 
administrativos;
IV. a Presidência, órgão responsável por aspectos técnicos das demandas arbitrais e 
dos demais procedimentos de resolução de conflitos;
V. a Secretaria Geral, órgão responsável por acompanhar e gerenciar os aspectos 
procedimentais e ordinatórios dos procedimentos de resolução de conflitos
VI. o Conselho Consultivo de Arbitragem, órgão opinativo responsável pela 
sugestão de melhorias em todos os aspectos de operação do centro.
VII. o Conselho de Jovens Arbitralistas, órgão opinativo responsável pela 
integração da comunidade acadêmica às atividades da Câmara, bem como a ajuda na 
promoção e divulgação da arbitragem nas instituições de ensino.

SEÇÃO I 
Da Assembléia Geral

Art. 16 A Assembléia Geral é o órgão soberano da CAMNORTE composto por todos 
os associados que estejam em dia com suas obrigações contratuais e legais perante a 
associação.

Art. 17 Os associados reunir-se-ão em Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) no 
decorrer do Io quadrimestre de cada ano e, em Assembléia Geral Extraordinária 
(“AGE”), sempre que convocados, nos termos deste Estatuto.

Art. 18 Compete à Assembléia Geral:

I. examinar o relatório anual e as contas referentes ao exercício encerrado no ano 
anterior;
II. examinar o orçamento anual para o exercício a se iniciar;
III. alterar o presente Estatuto Social;
IV. deliberar sobre a dissolução da entidade;
V. destituir, total ou parcialmente, o Conselho de Administração, a Diretoria 
Executiva ou av Presidência, quando for apurada falta grave por parte de seus membros 
no exercício de suas funções;
VI. deliberar sobre quaisquer outros assuntos necessários ou convenientes ao bom 
funcionamento da CAMNORTE, observada a competência dos demais órgãos.

Art. 19 Cada associado terá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral, 
as quais serão tomadas por maioria simples, salvo nas deliberações referentes aos 
incisos III e IV e outras remetidas ao respectivo parágrafo, quando será necessário o 
voto concorde de 2/3 (dois terços) dos associados presentes na Assembléia Geral 
especialmente convocada para este fim.

§1° Em caso de empate, competirá ao Presidente da Assembléia o voto de desempate.

§2° Os associados poderão ser representados por outro associado da mesma categoria, 
mediante procuração a ser apresentada até o início da respectiva assembléia. Um 
associado não poderá votar, como procurador, por mais de 5 (cinco) associados.
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Art. 20 A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno gozo de seus direitos, 
mediante notificação de todos os associados por correio eletrônico, publicação de edital 
em jornal de grande circulação na cidade de Manaus ou qualquer outro meio idôneo que 
ajude na divulgação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, na qual deverá 
constar o local, a data e a hora prevista para a sua realização, bem como a pauta 
sugerida por quem solicitou a convocação.

Art. 21 A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 
associados que representem no mínimo metade do corpo social com direito a voto; e em 
segunda convocação, com intervalo de pelo menos 30 (trinta) minutos, instalar-se-á com 
qualquer número de presentes, salvo o disposto no caput do art. 19.

Art. 22 A Assembléia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de 
Administração ou por seu substituto legal, que escolherá o Secretário da mesa.

Parágrafo Único. Dos trabalhos da Assembléia Geral será lavrada ata, que deverá ser 
firmada pelo Presidente, pelo Secretário designado e pelos associados presentes, sendo 
suficiente, para sua validade, a assinatura de quantos bastem para perfazer a maioria 
necessária para as deliberações tomadas na Assembléia.

SEÇÃO II 
Do Conselho de Administração

Art. 23 A CAMNORTE será administrada pelo Conselho de Administração.

§1° O Conselho de Administração terá a seguinte composição:

I. Cada Associado Mantenedor poderá nomear 2 (dois) membros, cada um com 
direito a manifestação e voto, indicados livremente pelo associado independente de 
vínculo efetivo, para mandatos de dois anos, permitida uma recondução, e destituíveis 
ad nutum pelo Associado.
II. Cada Associado Benemérito, poderá nomear 1 (um) membro, com direito a 
manifestação e voto, indicado livremente pelo associado independente de vínculo 
efetivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, e destituível ad nutum 
pelo associado.
III. 2 (dois) membros serão eleitos dentre os representantes vinculados aos 
Associados Acadêmicos, com direito a manifestação, voto e mandato de um ano, 
vedada a recandidatura até que todos os Associados Acadêmicos tenham sido 
representados por seus respectivos representes.

§2° Em qualquer caso, caso o associado deixe de fazer parte do quadro social da 
CAMNORTE, os membros do Conselho de Administração por ele nomeado ou, no caso 
de Associados Acadêmicos, com o qual mantenha vínculo, o membro do Conselho 
automaticamente perderá seu mandato. As pessoas físicas que ocupam mandatos no 
Conselho de Administração também podem ser destituídas pelo próprio Conselho, nos 
termos do presente Estatuto.
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§3° 0  cargo de Presidente do Conselho de Administração será exercido pelo 
Presidente da CAMNORTE; a Vice Presidência do Conselho de Administração será 
exercida pelo Vice Presidente da CAMNORTE, também caso esse último não seja 
nomeado.

Art. 24 O Conselho de Administração reunir-se-á, sempre que necessário, a pedido do 
Presidente do Conselho de Administração ou de 1/5 (um quinto) dos membros 
empossados, através de convocação enviada por carta, fax ou e-mail, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias, contendo data, hora, local e ordem do dia.

§1° O Conselho de Administração deliberará validamente com pelo menos 5 (cinco) 
membros presentes, sempre por maioria simples.

§2° As reuniões serão dirigidas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na 
sua ausência, pelo Vice-Presidente. Na ausência de ambos, será presidida por um 
Conselheiro escolhido dentre os presentes.

§3° Em caso de empate, caberá ao Presidente do Conselho o voto de desempate.

§4° Os Conselheiros impossibilitados de comparecer às reuniões poderão fazer-se 
representar por outro Conselheiro, mediante procuração devidamente assinada, ou 
manifestar seu voto através de qualquer forma escrita, telegrama, faz correio eletrônico 
ou carta. Em qualquer dessas hipóteses será considerado presente à reunião. É vedado a 
representação, por um Conselheiro, de mais de 5 (cinco) outros.

Art. 25 Compete ao Conselho de Administração dirigir as atividades da 
CAMNORTE, cabendo-lhe:

a) fixar a orientação geral dos negócios da CAMNORTE;
b) fixar o valor e periodicidade mínimos da taxa de associação paga pelos 
Associados Mantenedores e Associados Acadêmicos;
c) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, podendo examinar a qualquer tempo 
a contabilidade,v solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração e quaisquer outros atos;
d) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria 
Executiva;
e) manifestar-se sobre atos ou contratos, bem como decidir sobre a concessão ou 
não de ratificação dos atos praticados ad referendum pela Diretoria Executiva, seja no 
exercício da diretoria seja no exercício da Presidência do Conselho de 
Administração;
f) fixar e decidir sobre alterações na tabela de custos dos procedimentos 
administrados;
g) definir o quadro de pessoal da CAMNORTE bem como fixar-lhe a remuneração;
h) aprovar novas Regras e Regulamentos referentes aos serviços da instituição, bem 
como as modificações e alterações dos regulamentos já existentes;
i) aprovar a assinatura de convênios de cooperação técnica e institucional entre a 
CAMNORTE e outras instituições;
j) eleger para um mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução, os 
integrantes da Diretoria Executiva e da Presidência;
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k) emitir pareceres sempre que julgar necessário para as deliberações das 
Assembléias Gerais.

Art. 26 Compete ao Conselho de Administração, de modo extraordinário, o exercício 
das seguintes funções processuais nos procedimentos administrados pela CAMNORTE:

I. decidir acerca da suspeição, impedimento, parcialidade ou dependência do 
Presidente da CAMNORTE ou Vice-Presidente da CAMNORTE; e
II. a nomeação dos Presidentes ad hoc da CAMNORTE para exercer funções 
processuais nos procedimentos em que estejam impedidos tanto o Presidente da 
CAMNORTE quanto o respectivo Vice-Presidente, preferencialmente (mas não 
obrigatoriamente) dentre membros não-impedidos do Conselho Consultivo de 
Arbitragem.

Art. 27 Se não houver necessidade do exercício da competência processual 
extraordinária prevista no art. 26, a competência dos membros do Conselho de 
Administração restringe-se a aspectos administrativos da CAMNORTE, sendo-lhes 
vedado exercer qualquer tipo de gerência ou interferência nos aspectos técnico- 
processuais dos procedimentos administrados pela CAMNORTE, razão pela qual 
inexiste suspeição, impedimento, dependência ou parcialidade gerada por relação entre 
a parte de eventual procedimento e o membro do Conselho de Administração.

Art. 28 As competências processuais previstas no art. 26 serão exercidas pelo Conselho 
de Administração apenas em reuniões extraordinárias. Uma dada reunião 
extraordinária poderá tratar de assuntos relativos a apenas uma arbitragem ou mediação, 
a ser instaurada ou em curso.

§1° A convocação para as competências processuais previstas no art. 26 será realizada 
pelo Presidente do Conselho de Administração por carta, fax ou e-mail, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias, contendo data, hora, local e ordem do dia. Na 
hipótese de afastamento ou impedimento do Presidente do Conselho de 
Administração e do respectivo Vice-Presidente, a convocação será realizada por dois 
membros do Çonselho.

§2° A convocação para as reuniões de natureza processual será dirigida apenas aos 
membros que não estejam impedidos no procedimento que será objeto da deliberação, 
nos termos deste Estatuto. Na hipótese de ter sido convocado membro do Conselho 
impedido, o membro deverá declarar seu impedimento anteriormente à instalação da 
reunião do Conselho e abster-se de dela participar.

§3° O membro do Conselho que estiver impedido, suspeito, dependente ou parcial com 
relação a alguma arbitragem ou mediação, nos termos deste Estatuto, não participará da 
reunião de natureza processual que sobre ela deliberar.

§4° Se alguma parte for vinculada a Associados Mantenedores e tiver usufruído do 
desconto de 50% na taxa administração e de registro, prevista no art. 8o, §2°, tal 
Associado Mantenedor ficará impedido para competências processuais nos feitos 
relativos a essa parte.
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Art. 29 Compete ao Vice Presidente do Conselho de Administração exercer todas as 
atribuições do Presidente do Conselho de Administração sempre que este estiver 
suspeito, impedido, afastado, em viagem ou se por qualquer motivo não puder de 
comparecer à CAMNORTE para exercer suas funções por mais de quatro dias úteis. De 
igual modo o Vice Presidente do Conselho de Administração exercerá todas as 
atribuições do Presidente do Conselho de Administração sempre que este cargo 
estiver vacante e enquanto outro Presidente do Conselho de Administração não for 
eleito.

SEÇÃO III 
A Diretoria Executiva

Art. 30 A Diretoria Executiva, órgão de gestão executiva da CAMNORTE, será 
composta pelo Diretor Executivo e pelo Vice-Diretor Executivo, e zelará pelos seus 
bens e dirigirá seus negócios.

§1° Ao Diretor Executivo compete zelar pelos bens e dirigir os negócios da 
CAMNORTE, bem como todos os atos de gestão executiva.

§2° Compete ao Vice-Diretor Executivo exercer todas as atribuições do Diretor 
Executivo sempre que este estiver suspeito, impedido, afastado, em viagem ou se por 
qualquer motivo não puder de comparecer à CAMNORTE para exercer suas funções 
por mais de 2 (dois) dias úteis. De igual modo o Vice-Diretor Executivo exercerá todas 
as atribuições do Diretor Executivo sempre que este cargo estiver vacante enquanto 
outro não for eleito.

Art. 31 Compete ao Diretor Executivo, como gestor executivo da CAMNORTE, 
exercer os atos de gestão e administração da CAMNORTE, incluindo:

I. a representação da CAMNORTE, podendo, em seu nome, firmar contratos 
simples;
II. firmar, *em conjunto com o Presidente, convênios, contrato estratégicos, de 
expressivo valor, parcerias e demais instrumentos;
III. a gestão dos recursos da CAMNORTE, bem como a gestão dos recursos de 
terceiros mantidos em depósito na CAMNORTE;
IV. a apresentação anual de contas e relatório de gestão ao Conselho de 
Administração e, após parecer deste, à Assembléia Geral;
V. exercer as atividades que lhe forem atribuídas pelos Regulamentos de 
Arbitragem e de Mediação da CAMNORTE, na forma e modo ali previstos;
VI. a execução de todos os aspectos administrativos de gestão da CAMNORTE.

Art. 32 A CAMNORTE será representada em juízo e fora dele, pelo Diretor 
Executivo, em conjunto com o Presidente.

§1° Os mandatos “ad negotici” serão outorgados por prazo inferior a um ano, devendo 
os respectivos instrumentos conter expressa definição de poderes concedidos, sendo 
vedado o substabelecimento.
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§2° Em atos de mero expediente, a CAMNORTE poderá ser representada pelo Diretor 
Executivo, agindo isoladamente, ou por procurador com poderes específicos, nomeado 
consoante as normas deste Estatuto.

SEÇÃO IV 
Da Presidência

Art. 33 Ao Presidente da CAMNORTE e, na sua ausência ou impedimento, ao 
respectivo Vice-Presidente, compete decidir os aspectos técnicos relacionados aos 
procedimentos arbitrais e demais serviços que exijam neutralidade, dentre os quais:

I. a nomeação de árbitros, mediadores, membros das Comissões Especiais ou 
demais neutros, quando necessário;
II. a decisão acerca de suspeição, impedimento, independência e imparcialidade de 
árbitro, mediador, membro de Comissão Especial e demais neutros;
III. a escolha do Regulamento mais adequado à demanda;
IV. a nomeação de árbitros cautelares, se o regulamento aplicável permitir;
V. a expedição de regras complementares, visando suprir lacunas ou dirimir 
eventuais dúvidas relativas aos regulamentos da instituição;
VI. a resposta a consultas feitas pelos árbitros mediadores ou demais neutros acerca 
dos regulamentos;
VII. a resposta a consultas em tese formuladas por terceiros, desde que não estejam 
sujeitos a procedimento administrado pela CAMNORTE;
VIII. a determinação dos honorários arbitrais devidos em decorrência de incidentes 
procedimentais;
IX. a decisão de eventuais disputas ou impugnações quanto aos honorários arbitrais;
X. a aprovação da sentença arbitrai quanto aos seus requisitos formais e quanto ao 
valor dos honorários arbitrais nela contidos;
XI. qualquer outra atribuição que lhe derem os respectivos regulamentos específicos 
de procedimentos de resolução de disputas.

§1° O Presidente e o Vice-Presidente da CAMNORTE serão eleitos para mandato de 
3 (três) anos pelo Conselho de Administração, devendo este, preferencialmente, ser 
escolhido dentre profissionais que não compartilhem os impedimentos do Presidente.

§2° Na hipótese de estarem impedidos tanto o Presidente quanto o Vice-Presidente, o 
Conselho de Administração elegerá, preferencialmente dentre os membros não 
impedidos do Conselho Consultivo de Arbitragem, um Presidente ad hoc que, no 
limitado âmbito do procedimento específico, exercerá as funções processuais do 
Presidente da CAMNORTE.

§3° O Presidente da CAMNORTE pode, caso este Estatuto não disponha de forma 
contrária, à sua inteira discricionariedade, delegar qualquer decisão de sua competência 
a qualquer pessoa, ou ainda, sempre que razoável, a Comissões Especiais, sendo estes 
órgãos temporários formados preferencialmente -  mas não obrigatoriamente -  dentre os 
membros não impedidos do Conselho Consultivo de Arbitragem, nomeados pelo 
Presidente da CAMNORTE para o específico fim de tomar a decisão objeto de 
delegação.
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I. o acompanhamento da administração do procedimento, cuidando para que o 
mesmo se desenvolva de forma eficiente para os litigantes;
II. quando for o caso, a aprovação das planilhas de horas dos árbitros, mediadores, 
conciliadores ou outros profissionais vinculados a procedimentos administrados pela 
CAMNORTE;
III. assegurar o cumprimento dos regulamento de arbitragem e mediação;
IV. nomear os membros do Conselho Consultivo e do Conselho de Jovens 
Arbitralistas;
V. auxiliar nas ações de desenvolvimento da arbitragem e demais métodos de 
resolução alternativa de conflitos;
VI. exercer, diretamente ou por delegação, as funções de Secretaria Geral na 
ausência de Secretário Geral contratado para tanto.

SEÇÃO V 
Da Secretaria Geral

Art. 35 Ao Secretário Geral, escolhido, nomeado e demissível ad nutum pelo 
Presidente, compete dar execução às diretrizes baixadas pela CAMNORTE e 
particularmente:

I. receber e expedir às partes envolvidas nos procedimentos administrados pela 
CAMNORTE notificações, comunicações e avisos em geral relativos aos atos 
procedimentais;
II. prestar às partes envolvidas nos procedimentos administrados pela CAMNORTE as 
informações necessárias à sua operacionalização;
III. manter sob sua guarda, devidamente atualizados, os livros, registros, protocolos, 
processos e demais documentos da CAMNORTE.
IV. oferecer ao(s) árbitro(s), mediador(es) ou demais neutros, que funcionar(em) em 
procedimentos de arbitragem, mediação, ou qualquer outro serviço que exija 
neutralidade, o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das suas atividades;
V. secretariar, diretamente ou por delegação, os procedimentos administrados pela 
CAMNORTE;
VI. praticar os atos necessários para assegurar o regular funcionamento da entidade e 
aqueles que lhe sejam delegados, formalmente, pelo Conselho de Administração, pela 
Diretoria Executiva ou pelo Presidente da CAMNORTE, dentro das suas respectivas 
competências.

Art. 36 Na ausência de Secretário Geral, o Presidente da CAMNORTE exercerá, 
diretamente ou por delegação, as tarefas de sua competência.

SEÇÃO VI
Do Conselho Consultivo de Arbitragem e do Conselho de Jovens Arbitralistas

Art. 37 O Conselho Consultivo de Arbitragem é órgão opinativo cuja função precípua 
é a promoção técnica e acadêmica dos meios de resolução alternativa de conflitos bem 
como a apresentação de sugestões para o constante melhoramento de todos os aspectos
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da CAMNORTE, incluindo o procedimento, as custas, a estrutura administrativa, o 
serviço prestado, planejamento estratégico, os Regulamentos e o desenvolvimento da 
cultura de resolução alternativa de conflitos.

Art. 38 O Conselho Consultivo de Arbitragem será formado por operadores do 
direito, além de técnicos, representantes de usuários do sistema de resolução de 
conflitos e potenciais árbitros, mediadores e neutros, bem como quaisquer pessoas que 
possam contribuir positivamente no desenvolvimento dos meios de solução alternativa 
de conflitos.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo de Arbitragem terá no mínimo 3 (três) e no 
máximo 30 (trinta) membros.

Art. 39 Os membros do Conselho Consultivo de Arbitragem serão nomeados pelo 
Presidente da CAMNORTE para mandatos de 3 (três) anos.

Art. 40 O Presidente da CAMNORTE pode instituir Comitês Temáticos no âmbito do 
Conselho Consultivo de Arbitragem a fim desenvolver segmentos específicos.

Art. 41 O Presidente da CAMNORTE deverá formar o Conselho de Jovens
Arbitralistas, formado por membros acadêmicos de Direito ou formados a no máximo 
3 (três) anos, que terá como finalidade a integração da comunidade acadêmica com a 
arbitragem, mediação e outros métodos extrajudiciais de resolução de litígios.

§1° Os membros do Conselho de Jovens Arbitralistas, em adição àqueles que forem 
nomeado pelos Associados Acadêmicos, serão de livre nomeação pelo Presidente da 
CAMNORTE.

§2° O Presidente do Conselho de Jovens Arbitralistas deverá ser um membro do 
Conselho Consultivo de Arbitragem da CAMNORTE que preencha os requisitos 
estabelecidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO VI 
PRECEITOS ÉTICOS

Art. 42 A CAMNORTE será conduzida com estrita observância dos preceitos éticos 
aplicáveis à solução extrajudicial de controvérsias, sendo expressamente vedada aos 
seus dirigentes, funcionários ou prepostos, bem como aos árbitros ou mediadores por 
ele indicados ou homologados, a prática de qualquer ato que importe em violação aos 
princípios fundamentais do sigilo -  salvo se expressamente autorizado pelas partes -  da 
isonomia entre as partes, da neutralidade da instituição, do direito à ampla defesa e do 
devido processo legal.

§1° Será considerado impedido de realizar qualquer ato ou participar de qualquer 
deliberação relativamente a uma dada arbitragem, mediação, ou qualquer outro serviço 
que exija neutralidade, em curso ou a ser instaurada, o membro de órgão da 
CAMNORTE que for suspeito ou impedido, nos termos da Lei Processual Civil 
Brasileira, bem como aqueles que não se adequem aos preceitos de imparcialidade e 
independência.
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§2° É terminantemente vedado à CAMNORTE, por intermédio de seus dirigentes, 
funcionários ou prepostos, oferecer qualquer tipo de orientação ou assessoria às partes 
sobre os feitos administrados pela instituição, sendo admitida a publicação de guias e a 
padronização de meios de informações e orientações ao público em geral, sem qualquer 
alusão a qualquer caso concreto.

CAPÍTULO VII 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Art. 43 O exercício financeiro da CAMNORTE coincidirá com o ano civil.

Art. 44 O patrimônio da Associação compõe-se de todos os bens móveis em sua posse e 
imóveis constantes em seu nome, podendo provir de taxas de associação paga pelos 
Associados Mantenedores, taxas relativas à administração de procedimentos, inclusive 
rendimentos de aplicações financeiras de recursos que lhes sejam caucionados, 
realização de cursos e outras atividades pedagógicas, bem como por demais dotações 
que forem recebidas pela entidade.

Art. 45 As receitas auferidas da CAMNORTE serão destinadas exclusivamente ao 
desenvolvimento de suas atividades ou às atividades relacionadas ao seu objeto.

CAPÍTULO VIII 
DOS ÁRBITROS, MEDIADORES E NEUTROS

Art. 46 A CAMNORTE poderá manter um cadastro interno de pessoas que 
potencialmente podem ser nomeadas para os procedimentos sob sua administração, sem 
prejuízo de, à luz do caso concreto, pesquisar e indicar outros profissionais com perfil 
adequado para atuar naquele procedimento.

Art. 47 Os potenciais árbitros e mediadores e demais neutros serão indicados pela 
Presidência entre pessoas de reputação ilibada e de notório saber em suas respectivas 
áreas de atuação profissional.

§1° O cadastro interno pode ser separado de acordo com o grau de experiência e renome 
do profissional, a fim de estabelecer critérios mínimos nas demandas maiores e 
viabilizar a resolução de demandas intermediárias.

§2° Objetivando fomentar responsavelmente o desenvolvimento da cultura arbitral, a 
CAMNORTE pode flexibilizar os critérios de designação de árbitros em procedimentos 
envolvendo valores de pequena monta, sendo, todavia, em qualquer hipótese, exigida a 
observância do critério de reputação ilibada.
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Art. 48 Em caso de dissolução, a Assembléia Geral nomeará um liquidante, o qual 
promoverá o pagamento do passivo da CAMNORTE, destinará o ativo excedente a 
instituição com objetivos congênere, bem como indicará uma instituição arbitrai 
sucessora a quem serão dirigidos os litígios contendo cláusula compromissória elegendo 
o CAMNORTE.

Parágrafo Único. A dissolução da entidade somente poderá ser deliberada em 
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim mediante edital publicado em 
jornal de grande circulação, devendo observar as formalidades do art. 19.

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49 Dada a finalidade não lucrativa da CAMNORTE, não serão distribuídos lucros 
aos integrantes dos órgãos diretivos.

Art. 50 O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 
Geral, podendo ser alterado no todo ou em parte, a qualquer tempo, observadas as 
regras estatutárias.

Art. 51 Os casos omissos desse Estatuto serão resolvidos pelo Conselho de 
Administração, obedecida a legislação aplicável.

Art. 52 Para qualquer pendência originada do presente Estatuto, fica eleito como 
competente o Foro da Capital do Estado do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

10 de fevereiro de 2017.
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