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CENTRO DE ARBITRAGEM DA U. S. CHAMBER/AMAZONAS- 

CÂMARA DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO 

AMAZONAS 

 
 

ESTATUTO 
1
 

 
Estatuto do CENARB - CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO da Câmara de 

Comércio Estados Unidos da América no Amazonas, parte integrante e indissociável da 

Câmara de Comércio Estados Unidos da América no Amazonas. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO 

 

Art. 1º O CENTRO DE ARBITRAGEM parte integrante e indissociável da CÂMARA 

DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO AMAZONAS passará a 

adotar a denominação de CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA 

CÂMARA DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO AMAZONAS, 

designada simplesmente CENARB, fundada em 18 de maio de 2012, e se rege pelo 

presente estatuto e pelas disposições que lhe forem aplicáveis. 

 

Art. 2º O CENARB tem sede na CÂMARA DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA NO AMAZONAS (doravante U. S. CHAMBER OF COMMERCE OF 

AMAZONAS ou apenas U.S. Chamber) na cidade de Manaus, Amazonas, na Rua Dr. 

Machado, 106 – Centro, CEP 69020-090, Manaus, AM e terá como endereço 

operacional a Rua Salvador, 120 – 12º Andar, Vieiralves Business Center, CEP 69067-

040. 

 

Art. 3º O CENARB tem duração por prazo indeterminado. 

 

Art. 4º O CENARB tem personalidade vinculada à Câmara de Comércio Estados 

Unidos da América no Amazonas, e seus associados não respondem, quer solidária quer 

subsidiariamente, por quaisquer obrigações sociais. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS  

 

Art. 5º O CENARB tem por finalidade proporcionar a solução extrajudicial de litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos da legislação, dos tratados e 

convenções internacionais que tiverem aplicação no território brasileiro. 

 

 §1º Na consecução de suas finalidades, o CENARB poderá, ainda: 

 

a) organizar e realizar cursos, congressos, seminários, palestras, encontros e debates 

relacionados com a mediação e a arbitragem; 

                                                           
1 Redação já adequada à Deliberação 001/2013 da Diretoria da US Chamber/AM, que modificou a sigla adotada pela entidade de 
CEARB para CENARB. 
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b) promover, através de convênios de cooperação, a integração do CENARB como 

outras entidades e/ou instituições de mediação e arbitragem nacionais ou 

internacionais; 

c) exercer, em âmbito nacional ou internacional, qualquer outra atividade relacionada 

com a arbitragem; 

d) promover e executar outros mecanismos de resolução de conflitos, tais como 

mediação, conciliação, processos avaliativos, mecanismos mistose quaisquer outros 

que considerar úteis; 

e) aplicar os recursos que tenha disponíveis no interesse do cumprimento e 

aprimoramento de seus objetivos. 

 

§2º 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 

ESTRUTURA DO CENTRO DE ARBITRAGEM U. S. CHAMBER 

 

Art. 6º São órgãos do CENTRO DE ARBITRAGEM U. S. CHAMBER: 

 

a) o Conselho de Administração, órgão maior de gestão, responsável por aspectos 

estratégicos do CENARB; 

b) a Diretoria Executiva órgão responsável por aspectos negociais e administrativos; 

c) a Presidência, órgão responsável por aspectos técnicos das demandas arbitrais e 

dos demais procedimentos de resolução de conflitos;  

d) a Secretaria Geral, órgão responsável por acompanhar e gerenciar os aspectos 

procedimentais e ordinatórios dos procedimentos de resolução de conflitos 

e) o Comitê Consultivo de Arbitragem, órgão opinativo responsável pela sugestão 

de melhorias em todos os aspectos de operação do centro. 

 

 

SEÇÃO I 

O Conselho de Administração 

 

Art. 7º O CENARB será administrado por um Conselho de Administração integrado 

por até 11 (onze) membros, o qual será presidido pelo Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

§1º Os membros do Conselho de Administração serão indicados pela diretoria  da U.S. 

Chamber e nomeados pelo presidente da U.S. Chamber. 

 

§2º São membros natos do Conselho de Administração o Presidente da U.S. 

Chamber, e o Presidente do CENARB.  Os demais membros do conselho nomeados 

para mandatos de um ano, contados da data da posse.  

 

§3º O Presidente do Conselho de Administração acumulará o cargo de Diretor 

Executivo, caso esse último não seja nomeado; o Vice Presidente do Conselho de 

Administração acumulará o cargo de Vice Diretor Executivo, também caso esse 

último não seja nomeado. 
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Art. 8º O Conselho de Administração se reunirá, sempre que necessário for, por 

convocação do Presidente do Conselho de Administração, do Presidente da US 

Chamber ou da maioria absoluta de membros nomeados por convocação enviada por 

carta, fax ou email, com antecedência mínima de 3 (três) dias, contendo data, hora, local 

e ordem do dia.  

 

§1
o
 O Conselho de Administração deliberará validamente com pelo menos três 

presentes. 

 

§2º Exceto em casos de decisão de destituição de cargos, que exigirão 2/3 dos votos dos 

membros nomeados, excluído desse cômputo o total de membros impedidos de votar, as 

demais deliberações do Conselho de Administração serão tomada por maioria simples 

dos presentes.  

 

Art. 9º Compete ao Conselho de Administração dirigir as atividades do CENARB, 

cabendo-lhe: 

 

a) fixar a orientação geral dos negócios do CENARB; 

b) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, podendo examinar a qualquer tempo 

a contabilidade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 

celebração e quaisquer outros atos; 

c) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria 

Executiva; 

d) 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; 

e) deliberar fixar e decidir sobre alterações na tabela de custos dos procedimentos 

administrados; 

f) definir o quadro de pessoal do CENARB bem como fixar-lhe a remuneração; 

g) propor alterações ao presente estatuto que, após aprovação, serão submetidas à 

Diretoria da U. S. Chamber para aprovação ou não; 

h) aprovar a assinatura de convênios de cooperação técnica e institucional entre o 

CENARB e outras instituições; 

i) eleição por maioria simples do Presidente do Conselho de Administração e  

respectivo Vice- Presidente do Conselho de Administração, eleição do 

Presidente do CENARB e respectivo Vice-Presidente do CENARB e 

indicação do nome do Secretário-Geral para fins de contratação; 

j) a destituição dos cargos que lhe compete eleger, bem como de seus próprios 

membros mediante maioria qualificada de 2/3 dos votos dos membros 

nomeados, excluído desse cômputo o total de membros impedidos de votar.   

 

Art. 10 Compete ainda ao Conselho de Administração, de modo extraordinário, o 

exercício das seguintes funções processuais nos procedimentos administrados pela 

CENARB: 

 

a) decidir acerca da suspeição, impedimento, parcialidade ou dependência do 

Presidente do CENARB ou Vice-Presidente do CENARB; e 



 

4 
 

b) a nomeação dos Presidentes ad hoc da CENARB para exercer funções 

processuais nos procedimentos arbitrais em que estejam impedidos tanto o 

Presidente do CENARB quanto o respectivo Vice-Presidente, 

preferencialmente (mas não obrigatoriamente) dentre membros não-impedidos 

do Conselho Consultivo.  

 

Art. 11 Se não houver necessidade do exercício da competência processual 

extraordinária prevista no art. 10, a competência dos membros do Conselho de 

Administração se restringe a aspectos administrativos do CENARB, sendo-lhes vedado 

exercer qualquer tipo de gerência ou interferência nos aspectos técnicos ou processuais 

dos procedimentos administrados pela CENARB, 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. 12 As competências processuais previstas no art. 10 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. 

 

§1º A convocação será realizada pelo Presidente do Conselho de Administração por 

carta, fax ou email, 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 Conselho. 

 

§2º A convocação para as reuniões de natureza processual será dirigida apenas aos 

membros que não estejam impedidos pela a arbitragem ou mediação 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. 

 

§3º 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. 

 

Parágrafo Único: 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 CENARB para exercer suas funções por mais de dois 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.  

 

 

 

SEÇÃO II 

A Diretoria Executiva 

 

Art. 13 A Diretoria Executiva, órgão de gestão executiva da CENARB, será composta 

pelo Diretor Executivo e pelo Vice Diretor Executivo. 
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§1º O cargo de Diretor Executivo será exercido pela pessoa nomeada para exercer o 

cargo de Presidente do Conselho de Administração, caso aquele não seja nomeado; O 

cargo de Vice Diretor Executivo será exercido pela pessoa nomeada para exercer o 

cargo de Vice Presidente do Conselho de Administração, caso aquele não seja 

nomeado. 

 

§2º 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 CENARB para exercer suas funções por 

mais de dois dias úteis. De igual modo o Vice Diretor Executivo exercerá todas as 

atribuições do Diretor Executivo sempre que este cargo estiver vacante.  

 

Art. 14 Compete ao Diretor Executivo, como gestor executivo do CENARB, exercer 

os atos de gestão e administração do CENARB, ai incluindo: 

 

a) a representação do CENARB, podendo, em seu nome, firmar contratos simples, 

convênios e demais instrumentos; 

b) a gestão dos recursos do CENARB, bem como a gestão dos recursos de terceiros 

mantidos em depósito no CENARB, sempre em conjunto com o diretor 

financeiro da U. S. Chamber; 

c) a apresentação anual de contas e relatório de gestão ao Conselho de 

Administração; 

d) exercer as atividades que lhe forem atribuídas pelos Regulamentos de 

Arbitragem e de Mediação do CENARB, na forma e modo ali previstos; 

e) a execução de todos os aspectos administrativos de gestão do CENARB.  

 

 

Art. 15 O CENARB será representada em juízo e fora dele, pelo Diretor Executivo, 

em conjunto com o Presidente ou membro da diretoria da U. S. CHAMBER. 

 

§1º Os mandatos “ad negotia” serão outorgados por prazo inferior a um ano, devendo os 

respectivos instrumentos conter expressa definição de poderes concedidos, sendo 

vedado o substabelecimento. 

 

§2º Em atos de mero expediente do CENARB poderá ser representado pelo Diretor 

Executivo, agindo isoladamente, ou por procurador com poderes específicos, nomeado 

consoante as normas deste Estatuto. 

 

 

SEÇÃO III  

Da Presidência 

 

Art. 16 Ao Presidente do CENARB e, na sua ausência ou impedimento, ao respectivo 

Vice-Presidente, compete decidir os aspectos técnicos relacionados aos procedimentos 

arbitrais, dentre os quais: 

 

a) a nomeação de árbitros, mediadores, membros das Comissões Especiais ou 

demais neutros; 

b) a decisão acerca de suspeição, impedimento, independência e imparcialidade de 

árbitro, mediador, membro de Comissão Especial e demais neutros; 
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c) a escolha do Regulamento mais adequado à demanda; 

d) a nomeação de árbitros cautelares;  

e) a expedição de regras complementares, visando suprir lacunas ou dirimir 

eventuais dúvidas relativas aos regulamentos de Arbitragem e Mediação; 

f) a resposta a consultas feitas pelos árbitros mediadores ou demais neutros acerca 

do regulamento;  

g) a resposta a consultas em tese formuladas por terceiros, desde que não estejam 

sujeitos a procedimento administrado pela CENARB;  

h) a determinação dos honorários arbitrais devidos em decorrência de incidentes 

procedimentais; 

i) a decisão de eventuais disputas ou impugnações quanto aos honorários arbitrais; 

j) a aprovação da sentença arbitral quanto aos seus requisitos formais e quanto ao 

valor dos honorários arbitrais nela contidos; 

k) qualquer outra atribuição que lhe derem os respectivos Regulamentos de 

Arbitragem e Mediação. 

 

§1º O Presidente do CENARB será nomeado para mandato de um ano pelo Conselho 

de Administração, podendo ser destituído por voto de 2/3 dos demais membros. 

 

§2º O Vice-Presidente do CENARB também será nomeado para mandato de um ano 

pelo Conselho de Administração, preferencialmente dentre profissionais que não 

compartilhem os impedimentos do Presidente, podendo ser destituído por voto de 2/3 

dos demais membros. 

 

§3º 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, um presidente ad hoc que, no limitado âmbito 

procedimento específico, exercerá as funções processuais do Presidente do CENARB.  

 

§4º O Presidente do CENARB pode, à sua inteira discricionariedade, delegar qualquer 

decisão de sua competência a Comissões Especiais, sendo estes órgãos temporários 

formados preferencialmente – mas não obrigatoriamente – dentre os membros não 

impedidos do Conselho Consultivo, nomeados pelo Presidente do CENARB para o 

específico fim de tomar a decisão objeto de delegação.  

 

Art. 17 Compete ainda ao Presidente da CENARB: 

 

a) O acompanhamento da administração do procedimento, cuidando para que o 

mesmo se desenvolva de forma eficiente para os litigantes;  

b) quando for o caso, a aprovação das planilhas de horas dos árbitros; 

c) assegurar o cumprimento dos regulamento de arbitragem e mediação; 

d) nomear os membros do Conselho Consultivo; 

e) auxiliar nas ações de desenvolvimento da arbitragem e demais métodos de 

resolução alternativa de conflitos; 

f) exercer, diretamente ou por delegação, as funções de Secretaria Geral na 

ausência de Secretário Geral contratado para tanto.  

 

 

SEÇÃO IV 

Do Conselho Consultivo 
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Art. 18 O Conselho Consultivo 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 do 

CENARB, 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. 19 O Conselho Consultivo 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.  

 

Art. 20 Os membros do Conselho Consultivo serão nomeados pelo Presidente da 

CENARB para mandatos de um ano.  

 

Art. 21 O Presidente da CENARB pode instituir Comitês Temáticos no âmbito do 

Conselho Consultivo a fim desenvolver segmentos específicos. 

 

 

SEÇÃO V  

Da Secretaria Geral 

 

Art. 22 Ao Secretário Geral compete dar execução às diretrizes baixadas CENARB e 

particularmente: 

 

a) receber e expedir, às partes envolvidas nos processos de arbitragem ou de mediação, 

notificações, comunicações e avisos em geral relativos aos atos procedimentais; 

b) prestar às partes envolvidas nos procedimentos de arbitragem ou de mediação as 

informações necessárias à sua operacionalização; 

c) manter sob sua guarda, devidamente atualizados, os livros, registros, protocolos, 

processos e demais documentos da CENARB.  

d) oferecer ao(s) árbitro(s) ou mediador(es) que funcionar(em) em procedimentos de 

arbitragem ou de mediação o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das suas 

atividades jurisdicionais; 

e) secretariar, diretamente ou por delegação, os procedimentos administrados pelo 

CENARB. 

f) praticar os atos necessários para assegurar o regular funcionamento da entidade e 

aqueles que lhe sejam delegados, formalmente, pelo Conselho de Administração ou 

pelo Presidente do CENARB, dentro das suas respectivas competências. 

 

Art. 23 Na ausência de Secretário Geral, o Presidente do CENARB exercerá, 

diretamente ou por delegação, as tarefas de sua competência.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRECEITOS ÉTICOS 
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Art. 24 O CENARB será conduzido com estrita observância dos preceitos éticos 

aplicáveis à solução extrajudicial de controvérsias, sendo expressamente vedada a seus 

dirigentes, empregados ou prepostos, bem com aos árbitros ou mediadores por ele 

indicados ou homologados, a prática de qualquer ato que importe em violação aos 

princípios fundamentais do sigilo, da isonomia entre as partes, do direito a ampla defesa 

e do devido processo legal. 

 

Parágrafo único. Será considerado impedido de realizar qualquer ato ou participar de 

qualquer deliberação relativamente a uma dada arbitragem ou mediação, em curso ou a 

ser instaurada, o membro de órgão do CENARB 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.  

 

 

CAPÍTULO V 

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO, RECEITAS E DESPESAS 

 

Art. 25 O exercício financeiro do CENARB coincidirá com o ano civil e fará parte do 

Balanço Anual da U. S. Chamber. 

 

Art. 26 As receitas do CENARB serão constituídas pelas taxas relativas à administração 

de procedimentos de mediação e arbitragem, inclusive rendimentos de aplicações 

financeiras de recursos que lhes sejam caucionados e à realização de cursos e outras 

atividades pedagógicas, bem como pelas demais dotações que forem recebidas pela 

entidade. 

 

Art. 27 As receitas auferidas do CENARB serão destinadas exclusivamente ao 

desenvolvimento de suas atividades ou às atividades da US Chamber, administradas em 

conta-corrente devidamente aberta para esse fim. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS LISTAS DE ÁRBITROS E DE MEDIADORES 

 

Art. 28 O CENARB terá uma Lista de Árbitros e uma Lista de Mediadores, cujos 

integrantes poderão ser indicados para exercer as respectivas funções nos processos que 

forem conduzidos, de acordo com suas regras. 

 

Art. 29 Os árbitros e mediadores integrantes das respectivas listas serão selecionados 

pela Presidência entre pessoas de reputação ilibada e de notório saber em suas 

respectivas áreas de atuação profissional. Nada obstante, a existência de lista não obsta 

a nomeação de profissionais que dela não constem para a solução dos conflitos, nos 

moldes dos respectivos Regulamentos de Arbitragem ou Mediação.  

 

§1º As listas de árbitros podem ser separadas 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.  

 

§2º Objetivando fomentar responsavelmente o desenvolvimento da cultura arbitral, o 

CENARB pode designar para procedimentos envolvendo valores de pequena monta 
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árbitros que detenham reputação ilibada, mas que ainda não podem ser reconhecidos 

como de amplo renome profissional.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA DISSOLUÇÃO 

 

Art. 30 O CENARB poderá ser dissolvido por deliberação de, no mínimo, 3/4 (três 

quartos) dos associados efetivos da U. S. Chamber. 

 

Parágrafo único. Deliberada a dissolução, o Presidente da U. S. CHAMBER nomeará 

um liquidante, o qual promoverá a realização do ativo do CENARB e o pagamento de 

seu passivo, destinado ao caixa da instituição, bem como uma instituição arbitral 

sucessora a quem serão dirigidos os litígios contendo cláusula compromissória elegendo 

o CENARB.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 31 Dada a finalidade não lucrativa do CENARB e da U.S. Chamber não serão 

distribuídos lucros aos integrantes dos órgãos diretivos.  

 

Art. 32 Sem prejuízo à atribuição da diretoria da U.S. Chamber de indicar os membros 

do Conselho de Administração, a Assembleia Geral da U.S. Chamber que aprovar o 

presente Estatuto pode, na mesma data, nomear entre três e cinco membros do citado 

Conselho de Administração a fim de viabilizar os inícios das atividades do CENARB.  

 

Art. 33 O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 

Geral, podendo ser alterado no todo ou em parte, a qualquer tempo, observadas as 

regras estatutárias. 

 

 

Manaus, 06 de março de 2013 

 

 

 

CÂMARA DE COMÉRCIO ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NO AMAZONAS 

 

 

KLEBER DAMASCENO GÓES – PRESIDENTE 


