
Hoje, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, compareceram 
perante mim, mr. Johannes Wilhelmus Mol, notário em Amsterdã: 
1. a Sra. Pollyane Tavares dos Reis Wiesener, nascida em Anápolis (República 
Federativa do Brasil) em vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e sete, 
nacionalidade brasileira, meio de identificação: carteira de habilitação holandesa no. 
4755054115, emitida em Amsterdã em  dezoito de junho de dois mil e treze, válida até 
dezoito de junho de dois mil e vinte três, residente e domiciliada à Admiralengracht 297, 
Código Postal 1056 EB, em Amsterdã, Holanda, atualmente divorciada, sem registro civil 
de parceria;
2. a Sra. Cristiane Bueno de Castro nascida em Paraúna (República Federativa do 
Brasil) em cinco de outubro de mil novecentos e setenta e nove, nacionalidade brasileira, 
meio de identificação: passaporte no. FM228196, emitido em Goiânia em vinte e nove de 
dezembro de 2014, válido até vinte e oito de dezembro de dois mil e dezenove, residente 
e domiciliada San Martino 16, Cabreiros Santa Marina, em Espanha, atualmente solteira, 
sem registro civil de parceria; e
2. a Sra. Margarida Maria Corrêa Dalla, nascida em Colatina (República Federativa 
do Brasil) em dezenove de maio de mil novecentos e cinquenta e quatro, nacionalidade 
brasileira, meio de identificação: carteira de identidade holandesa no. 384285429, emitida 
em Amsterdam em nove de junho de dois mil e quinze, válida até nove de julho de  de dois 
mil e vinte e cinco, residente e domiciliada à Nassauplein 6, Código Postal 1052AH, em 
Amsterdam, casada, sem registro civil de parceria.
Os outorgantes declaram, através deste estatuto, a criação de uma Associação, que atuará 
como a Câmara de Comércio do Brasil na Holanda,  e para tanto estabelecem os seguintes 
estatutos.
NOME E SEDE.
ARTIGO 1.
1. A Associação é nomeada: Associação BRADUTCH, Câmara de Comércio do 
Brasil na Holanda.
2. Sua sede está localizada no município de Amsterdã.
OBJETIVO.
ARTIGO 2.
1. A Associação tem por objetivo promover, no sentido mais amplo da palavra, as 
relações culturais, sociais e econômicas, de um lado o Reino dos Países Baixos, e de outro 
lado a República Federativa do Brasil.
2. A Associação busca atingir seus objetivos por meio de: 
 a. Promoção dos interesses do comércio, indústria e economia, bem como 
relações culturais, sociais e outros, no que diz respeito tanto às organizações estatais 
como privadas na Holanda e no Brasil;   
 b. Promoção das relações e contatos mútuos entre a Holanda e o Brasil, os 
quais apresentam interesse nas relações referidas no artigo 2.2.a;
 c. Recolhimento de material e informação e, com base nisso, aconselhar e 
informar os interessados sobre a forma de como proteger seus interesses econômicos, 
tanto na Holanda como no Brasil; 
 d. Distribuição de livros, revistas, brochuras, bem como organização de 
conferências e exposições, que podem ser de extrema relevância para a consolidação e 
expansão das relações entre a Holanda e o Brasil;
 e. Oferece a possibilidade de resolver litígio por arbitragem, decorrentes de 
transações comerciais entre pessoas envolvidas no comércio, na Holanda e/ou no Brasil. 
 f. Quaisquer outros meios legais que possam ser em prol do objetivo.
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3. A Fundação é, no conjunto das suas atividades benéficas, sem fins lucrativos.
 Patrimônio.
 Artigo 3.
O patrimônio da Fundação será constituído por:
- rendimentos provenientes de suas próprias atividades;
 subsídios e doações;
 presentes, heranças e legados;
 todas as outras aquisições e benefícios.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ARTIGO 4.
1. O Conselho de Administração da Associação consiste em, pelo menos, três (3) 
membros. O número de membros será determinado por unanimidade pelo Conselho de 
Administração. 
2. O Conselho de Administração (com exceção do primeiro Conselho, cujos membros 
são nomeados para exercer funções), elegerá, entre os seus membros, um Presidente, um 
Secretário e um Tesoureiro. As funções de Secretário e Tesoureiro podem ser exercidas por 
(1) única pessoa.
3. Havendo vacância de um (ou mais) cargo (s) no Conselho de Administração, os 
demais membros do Conselho de Administração votarão por unanimidade (ou o único 
remanescente membro do Conselho de Administração), a nomeação de um (1) ou mais 
sucessor(s) no prazo de dois (2) meses, após a ocorrência da(s) vaga(s) existente(s),
 4. Na ausência, seja por qualquer motivo, de um ou mais membros do Conselho de 
Administração, formam os remanescentes membros, ou o único remanescente membro do 
Conselho de Administração, um conselho legal, autorizado legalmente para representar a 
Associação.
5. Os membros do Conselho de Administração não desfrutam de qualquer remuneração 
pelas suas atividades de trabalho, mas os mesmos possuem o direito ao reembolso das 
despesas incorridas por eles no exercício das suas funções, à medida que o mesmo for 
aprovado pelo Conselho de Administração.
ASSEMBLEIA E DECISÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ARTIGO 5.
1. As assembleias do Conselho de Administração serão realizadas na sede estatuária, 
salvo disposição em contrário na convocação.
2. A cada ano civil será realizada, pelo menos, uma (1) assembleia.
3. Além disso, as assembleias serão realizadas sempre que o Presidente julgar 
conveniente, ou no caso de um dos outros membros do Conselho de Administração solicitar 
ao Presidente, por escrito, especificando em pormenores os assuntos a serem abordados. 
Se o Presidente não se pronunciar sobre a realização da assembleia dentro de três (3) 
semanas, após a data de solicitação, o requerente tem competência para convocar uma 
assembleia, desde que observadas todas as formalidades exigidas.  
4. A convocação de assembleia deverá ser feita pelo Presidente, de acordo com as 
disposições do parágrafo 3, pelo menos sete (7) dias que antecedem o dia da convocação, 
sem contar o dia da assembleia, através de cartas de convocação registradas. Caso o Diretor 
em questão esteja de acordo, a carta de convocação também poderá ser enviada por e-mail 
(eventualmente com a confirmação de aviso de recebimento), para o endereço de e-mail 
especificado pelo Conselho de Administração para este fim. 
5. A carta de convocação deve constar o local e a hora da reunião, bem como os 
assuntos a serem abordados. 
6. As assembleias serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração; na 
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sua ausência, a assembleia deverá nomear o seu próprio Presidente.
7. Os assuntos tratados nas assembleias serão lavrados em atas, redigidas pelo 
Secretário, ou por um dos outros participantes, designado pelo Presidente. As atas serão 
aprovadas e assinadas pelo Presidente e Secretário, ou por aqueles que os representaram 
na reunião. 
8. O Conselho somente poderá tomar decisões válidas se a maioria dos seus membros 
em exercício estiver presente ou representada na assembleia.
 Um membro do Conselho poderá ser representado na reunião por um companheiro 
membro do Conselho de Administração, mediante apresentação, por escrito, de uma 
procuração, para avaliação do Presidente da assembleia. Um membro do Conselho de 
Administração poderá atuar como procurador somente para (1) companheiro membro do 
Conselho.
9. Desde que em uma assembleia do Conselho de Administração todos os membros 
em exercício estiverem presentes, poderão ser adotadas resoluções válidas em todos os 
assuntos abordados, desde que haja unanimidade de votos, mesmo que as disposições 
estatuárias de convocação e formalidades para a realização de assembleias não tenham 
sido observadas.
10. O Conselho de Administração também poderá adotar resoluções sem a realização 
de uma assembleia, desde que todos os membros do Conselho de Administração tenham 
tido a oportunidade de, por meio de quaisquer meios de comunicação comuns, expressar a 
sua opinião, por escrito, e a decisão tenha sido tomada por unanimidade de votos. Sendo 
assim, as respostas recebidas deverão ser anexadas à resolução aprovada e elaborado um 
relatório pelo Secretário, o qual após sua assinatura e do Presidente, será também anexado 
à ata.              
11. Cada membro do Conselho de Administração tem o direito de lançar um (1) voto.
 Tendo em vista que esse estatuto não determina uma grande maioria, todas as 
resoluções do Conselho Administrativo serão tomadas por maioria absoluta dos votos 
validamente expressos. 
12. Todas as votações na assembleia devem ser expressas verbalmente, a menos que 
o Presidente considere o voto escrito necessário, ou um (1) dos eleitores assim o desejar, 
manifestando-se antes da votação. Os votos por escrito serão lançados por cédulas fechadas, 
não assinadas. 
13. Os votos em branco serão considerados como não tendo sido lançados a favor ou 
contra uma resolução, mas são levados em consideração para efeito de quórum. A abstenção 
de votos também não será levada em conta no quórum. 
14. O Presidente poderá dirimir possíveis controvérsias, não previstas nos estatutos.
COMPETÊNCIA DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO.
ARTIGO 6.
1. O Conselho de Administração é responsável pela gestão da Associação.
2. O Conselho de Administração não está autorizado a tomar decisões no que se refere 
à celebração de acordos para adquirir, alienar ou onerar bens registrados.
3. O Conselho de Administração também não está autorizado a tomar decisões no que 
se refere à celebração de acordos em que a Associação compromete-se como fiador ou 
devedor solidário, assumir a dívida de terceiros ou constituir garantia de dívidas de terceiros. 
4. A Associação somente poderá aceitar heranças que sejam beneficiárias.
ARTIGO 7.
1. O Conselho de Administração (completo) representa a Associação.
2. A competência de representação da Associação também é concedida a (2) Diretores, 
atuando em conjunto.
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3. Qualquer membro poderá se pronunciar contra atos que violam as disposições 
estabelecidas no artigo 6, parágrafo 2 e 3.
4. O Conselho de Administração poderá nomear um procurador que não faça parte 
do Conselho de Administração. O titular da procuração tem competência para, no âmbito 
da procuração estabelecida pelo Conselho, representar o Conselho de Administração 
da Associação.  O Conselho de Administração está autorizado a alterar  e/ou revogar a 
procuração. O Conselho de Administração é responsável pelo registro preciso e correto 
do titular da procuração e seu procurador no registro comercial da respectiva Câmara do 
Comércio. 
TÉRMINO DE MEMBRESIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
ARTIGO 8.
1. A membresia do conselho termina por:
 - demissão pelo Conselho de Administração;
 - morte de um membro do Conselho de Administração;
 - perda do direito de dispor dos seus bens;
 -     renúncia por escrito  (agradecimento);
 - e demissão pelo tribunal, nos termos do artigo 2:298 do Código Civil.
2. A decisão de demitir um membro do Conselho, como referido no parágrafo anterior, 
somente poderá ser tomada pelo Conselho de Administração com uma maioria de, pelo 
menos, dois terços (2/3) de todos os membros do Conselho de Administração em exercício.
CONSELHO CONSULTIVO.
ARTIGO 9 A.
1. A Associação possui um Conselho Consultivo constituído por, pelo menos, uma (1) 
pessoa natural.
2. Um membro do Conselho Consultivo será nomeado pelo Conselho de Administração, 
com exceção do primeiro membro do Conselho Consultivo, o qual é designado no final do 
presente estatuto. Um membro do Conselho Consultivo não poderá fazer parte do Conselho 
de Administração.
3. No caso do Conselho Consultivo ser composto por mais de um membro, será 
designado, entre eles, um Presidente e um Secretário.
4. O Conselho Consultivo tem por missão aconselhar o Conselho de Administração, 
sempre que solicitado ou quando julgar necessário, sobre todas as questões relacionadas 
à Associação. No caso do Conselho Consultivo ser composto por mais de um membro, o 
mesmo deverá se reunir, pelo menos, duas vezes ao ano.
5. Um membro do Conselho Consultivo não desfruta de qualquer remuneração pelas 
suas atividades de trabalho, mas o mesmo possui o direito ao reembolso das despesas 
incorridas por ele/ela no exercício das suas funções, à medida que o mesmo for aprovado 
pelo Conselho de Administração. 
6. O Conselho de Administração tem competência para demitir um membro do Conselho 
Consultivo.
7. Tudo o que se refere ao Conselho Consultivo será, se necessário, resolvidos por 
regulamentos separadamente. 
ASSEMBLEIA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
DO CONSELHO CONSULTIVO.
ARTIGO 9 B.
1. Pelo menos uma vez ao ano, o Conselho de Administração e o Conselho Consultivo 
se reunirão em uma Assembleia Conjunta.
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2. O Conselho de Administração tem competência para convocar uma assembleia 
conjunta.
3. As assembleias conjuntas serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração.  
EXERCÍCIOS FINANCEIROS E CONTAS ANUAIS.
ARTIGO 10.
1. O exercício financeiro da Associação coincide com o ano civil.
2. O Conselho de Administração é obrigado a manter as anotações em relação à posição 
financeira da Associação para que, a qualquer momento, seus direitos e obrigações possam 
ser conhecidos. 
3. No final de cada exercício financeiro, os livros contábeis da Associação serão 
encerrados.  Com base nisto o Tesoureiro elaborará um balanço patrimonial e uma demonstração 
de receitas e despesas sobre o exercício financeiro encerrado.  Para efeitos de auditoria das 
demonstrações financeiras anuais, o Conselho de Administração poderá contratar um Revisor 
Oficial de Contas ou um Consultor Fiscal. As demonstrações financeiras anuais deverão ser 
apresentadas ao Conselho de Administração no prazo de seis (6) meses, após o encerramento 
do exercício financeiro.
4. As demonstrações financeiras serão estabelecidas pelo Conselho de Administração. 
REGULAMENTOS.
ARTIGO 11.
1. O Conselho de Administração tem competência para estabelecer um Regulamento 
Interno para tratar esses assuntos, os quais não estão previstos neste estatuto.
2. O Regulamento Interno não poderá entrar em conflito com as disposições previstas na 
lei ou neste estatuto.
3. O Conselho de Administração tem competência para, em qualquer momento, alterar 
ou cancelar o  Regulamento Interno.
4. Quanto à determinação, alteração e cancelamento do Regulamento Interno, são 
aplicáveis as disposições previstas no artigo 12 parágrafo 1, segunda sentença.
ALTERAÇÃO, FUSÃO, DIVISÃO E/OU CONVERSÃO DO ESTATUTO.
ARTIGO 12.
1. O Conselho de Administração tem competência para alterar as disposições do presente 
estatuto, bem como para decidir sobre a fusão com outras entidades jurídicas,  divisão da 
Associação e /ou conversão para outra entidade jurídica.
 A decisão, para os devidos fins, deverá ser tomada por unanimidade de votos em uma 
assembleia onde todos os membros do Conselho de Administração estiverem presentes, sem 
que haja vacância de qualquer cargo no Conselho de Administração. 
2. A alteração estatuária deve ser estabelecida através de escritura notarial, sob pena de 
nulidade.
3. Os membros do Conselho Administrativo obrigam-se a depositar uma cópia autenticada 
das alterações, bem como do estatuto alterado no escritório do Registro Comercial, mantido 
pela Câmara do Comércio, dentro da área de jurisdição onde a Associação tem a sua sede. 
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO.
ARTIGO 13.
1. O Conselho de Administração tem competência para dissolver a Associação. Sobre a 
decisão a ser tomada são aplicáveis as disposições previstas no artigo12, parágrafo 1, segunda 
sentença.
2. A Associação continua a existir, após a sua dissolução, na medida do necessário, para 
liquidação de seus ativos. 
3. A liquidação ocorrerá pelo Conselho de Administração, na medida em que o tribunal 
não tenha nomeado outros liquidatários.
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4. Os liquidatários devem assegurar que a inscrição de dissolução da Associação 
seja efetuada no Registro, conforme previsto no artigo 12, parágrafo 3. 
5. Durante a liquidação as disposições do presente estatuto permanecem em vigor. 
6. Eventual saldo credor da Associação dissolvida será dedicado à uma instituição de 
bem-estar público com um propósito similar. 
7. Após a conclusão da liquidação, os livros fiscais e registros da Associação 
dissolvida serão guardados, por sete (7) anos, pelo liquidatário mais novo. 
 Disposição final.
 Artigo 13.
O Conselho de Administração tem competência para tomar resoluções em todos os casos 
em que as disposições da lei e deste estatuto não preveem. 
Considerações finais.
Por fim, declararam os outorgantes:
1. Para cumprimento das disposições previstas no artigo 4, parágrafos 1 e 2, serão 
nomeados, pela primeira vez, como diretores da Associação:
 - senhora Pollyane Tavares dos Reis Wiesener acima mencionada, na 
função de Presidente;
  senhora Margarida Maria Corrêa Schutte acima mencionada, na função 
de secretária, e
 - senhora Cristiane Bueno de Castro acima mencionada, na função de 
tesoureira.
2. O Conselho Consultivo tem como presidente o senhor mr. drs. Reinier Willem 
Ludger Russell, nascido em Amsterdã em quatro de novembro de mil novecentos e 
sessenta e cinco, casado, residente e domiciliado à Diepenbrockstraat 1, Código Postal 
1077 VX, Amsterdã, 
3. O primeiro exercício financeiro da Associação termina no último dia trinta e um de 
dezembro de dois mil e quinze.
4. O primeiro endereço da Associação é Delflandlaan 1, Código Postal 1062 EA, 
Amsterdã.

FINAL.
Os outorgantes são meus, notário, conhecidos.
 Dou fé, elaborado em minuta, celebrado em Amsterdã na data mencionada no 
início deste estatuto.
Após o teor relevante do estatuto ter sido compartilhado com os outorgantes, os 
mesmos declararam ter pleno conhecimento do teor e, estando de acordo dispensaram 
a leitura completa do mesmo. Em seguida este estatuto foi parcialmente lido e assinado 
primeiramente pelos outorgantes e depois por mim, notário, às doze horas e quarenta e 
cinco minutos.
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