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ESTATUTO 

DA 

CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL, 

COM SEDE NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 

CAPÍTULO PRIMEIRO 
NOME, ENDEREÇO, DURAÇÃO E FINALIDADE 

 
Art. 1º. A CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL é 
uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, de 
caráter corporativo, de fins não econômicos.  Sua denominação é “CÁMARA 
OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO EN BRASIL”, a qual, neste Estatuto, 
será denominada simplesmente como "Cámara". 
 
1.1. Como órgão consultivo e colaborador da Administração Pública Espanhola, a 
Cámara estabelecerá as suas relações com o Ministério da Indústria, Comércio e 
Turismo da Espanha, por meio da Secretaria de Estado de Comércio do Governo 
Espanhol, fundamentalmente com o Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília, Distrito Federal do Brasil. 
 
Art. 2º. A Cámara tem sua sede social na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Av. Engº Luís Carlos Berrini, 1681, 14º andar, CEP: 04571-011, podendo 
estabelecer uma ou mais delegações ou representações dentro do território 
brasileiro. 
 
Art. 3º. Seu prazo de duração será indeterminado. 
 
Art. 4º. Os fins da Cámara são: 
 
a) Promover, impulsionar e fomentar a manutenção e o desenvolvimento das 

relações comerciais, econômicas, tecnológicas, industriais, turísticas, artísticas 
e culturais entre Brasil e Espanha, sempre mantendo permanente comunicação 
com a pessoa Chefe do Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da 
Espanha no Brasil, e colaborando estreitamente com o Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo da Espanha, particularmente com os Escritórios 
Econômicos e Comerciais da Espanha; 

 
b) Compilar, sistematizar e difundir de forma geral, tanto no Brasil quanto na 

Espanha, as informações oportunas ao cumprimento do objetivo citado na 
alínea imediatamente anterior.  Para essa finalidade, a Cámara poderá se servir 
de todos os meios legais e técnicos que entenda adequado, oportuno e 
conveniente; 
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c) Como missão especial, irá organizar a compilação e difusão de usos e 

costumes em matéria comercial, econômica, cultural e turística entre Brasil e 
Espanha. Para tanto, a Cámara poderá certificar à parte interessada a 
existência de tais usos e costumes; 

 
d) Ajudar empresários, comerciantes, investidores, agentes de comércio e, em 

geral, executivos de empresas e/ou pessoas físicas de ambos os países no 
desenvolvimento de atividades econômicas e comerciais; 

 
e) Promover, dirigir e participar de exposições comerciais, feiras e outros eventos 

relacionados aos fins da Cámara; 
 
f) Organizar e fomentar reuniões e congressos de caráter econômico que tenham 

como objetivo desenvolver e promover a cooperação entre Espanha e Brasil; 
 
g) Submeter às autoridades, tanto do Brasil quanto da Espanha, todo e qualquer 

assunto referente ao fomento dos objetivos mencionados na alínea “a” que 
entender oportuno, fazendo indicações e propostas de ações que, a seu ver, 
considere convenientes e que possam melhorar as relações e soluções de 
conflitos entre Espanha e Brasil; 

 
h) Zelar pela proteção da propriedade industrial, comercial e intelectual de seus 

associados; 
 
i) Expedir e/ou traduzir, mediante solicitação prévia, certidões, especialmente de 

origem e trânsito, legalizações e documentos referentes ao comércio 
internacional, sempre de acordo com a normativa aplicável em cada caso; 

 
j) Intervir em processo de arbitragem, seja de direito ou seja de equidade, sempre 

que se consigne por escrito o consentimento dos interessados, com 
observância às normas procedimentais aplicáveis.  Caso a solicitação da 
intervenção seja feita por pessoa física ou jurídica não afiliada à Cámara, os 
demandantes deverão solicitá-la através dos representantes diplomáticos e 
consulares da Espanha creditados no Brasil; 

 
k) Atuar como organismo consultivo e de serviços a favor das autoridades do 

Brasil e da Espanha; 
 
l) Apoiar e fomentar a criação de Comitês de Importação, Exportação e 

Comércio; 
 

m) Celebrar acordo de colaboração e representação com a Câmara de Comércio 
da Espanha para atuação no Brasil, desde que autorizado pelo Ministério da 
Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, bem como participar na 
preparação e execução do Plano de Internacionalização da Câmara de 
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Comércio da Espanha e participar das sessões plenárias da referida câmara por 
meio das Federações das Câmaras de Comércio Espanholas Oficiais no 
exterior;    

 
n) Colaborar com o ICEX España Exportación e Inversiones nos projetos para os 

quais sua colaboração seja necessária, sob a supervisão do Escritório 
Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília; 

 
o) Celebrar parcerias e convênios com universidades e outras instituições de 

ensino, públicas ou privadas, com o objetivo de fomentar a capacitação 
educacional e intelectual de associados, colaboradores e/ou terceiros; 

 
p) Prestar serviços de qualquer natureza, desde que sejam do interesse da Cámara 

e não violem os princípios aqui estabelecidos e auxiliem no desenvolvimento e 
expansão das atividades da Cámara no território brasileiro; 

 
q) Qualquer outra atividade que a Cámara considere de seu interesse, desde que 

não viole a sua natureza de entidade para fins não econômicos e nem os seus 
objetivos aqui descritos, que devem ser sempre observados; 

 
r) Editar boletins informativos e publicações que entenda ser convenientes para 

recolher as ofertas e as demandas de produtos espanhóis e brasileiros; 
 

s) Atuar de maneira a promover ações de responsabilidade social e ambiental de 
seus associados, cumprindo com as diretrizes estabelecidas pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em matéria de direitos humanos, condições de 
trabalho, meio ambiente, governança e equidade de pessoas.   

 
4.1. É vedada à Cámara a prática de qualquer atividade política ou religiosa. 

 
4.2. Em todas as suas atuações, a Cámara observará os princípios de igualdade e 
equidade de gênero, bem como de oportunidades para todas as pessoas, 
independente de gênero, etnia, origem social, idade, orientação sexual e religião.  
 
Art. 5º. O exercício social da Cámara terá duração de 1  
(um) ano, iniciando-se em primeiro de janeiro e terminando em trinta e um de 
dezembro de cada ano natural ou ano calendário. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
ASSOCIADOS EM GERAL 

 
Seção Primeira: 

Preliminar 
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Art. 6º. A Cámara será composta por um número ilimitado de pessoas físicas 
ou jurídicas, públicas ou privadas, de qualquer nacionalidade, interessadas nas 
relações comerciais entre Espanha e Brasil. 
 
6.1. Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais da 
Cámara. 
 
Art. 7º. Os associados serão de 3 (três) classes: 
 
a) Associados Honorários 

 
b) Associados Ativos 

 
c) Associados de Honra 
 
Art. 8º. Não poderão pertencer à Cámara, por nenhuma razão nem em 
nenhuma condição, aquelas pessoas que tenham sido condenadas, em qualquer país, 
a penalidade que comporte, ainda que temporariamente, a proibição de exercer 
funções públicas. 
 
8.1. As pessoas físicas ou jurídicas que estejam incursas em um processo de 
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou similar, não poderão participar 
nas atividades da Cámara enquanto não obtiver o acordo de seus credores ou sua 
reabilitação.  E no caso de que tal situação se apresente posteriormente ao seu 
ingresso na Cámara, não poderá participar das suas atividades enquanto não obtiver 
o mencionado acordo ou reabilitação. 
 
Art. 9º. Toda solicitação de ingresso como associado da Cámara deverá ser 
apresentada por escrito e aprovada em sessão Ordinária da Diretoria. 
 
9.1. Todo associado poderá, a qualquer tempo, solicitar a sua saída da Cámara, 
desde que não tenha pendente nenhuma obrigação e/ou compromisso assumido 
enquanto era associado.  
 
9.2. Na hipótese de o associado ter obrigações pendentes, a sua saída será 
registrada, mas será dada baixa nos registros da Cámara com a correspondente 
anotação de não cumprimento de suas obrigações, podendo a Cámara tomar as 
medidas judiciais e extrajudiciais que entender cabível para a execução de tais 
obrigações pendentes. 
 
9.3. Uma vez apresentada a solicitação de saída, o respectivo associado solicitante 
terá todos os seus direitos de gestão e administração da Cámara suspensos até o 
registro de sua saída. 
 
9.4. Todo associado ativo tem direito a eleger e a ser eleito para quaisquer dos 
cargos da Cámara, desde que esteja em dia com o pagamento das quotas e 
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contribuições à Cámara, bem como cumpra com os requisitos de elegibilidade 
estabelecidos neste Estatuto. 
 
9.5. Caso um associado não possa comparecer às assembleias, poderá ser 
representado por outro associado ativo, mediante autorização por escrito.  Um 
associado só pode representar até 5 (cinco) associados. 
 
9.6. Todos os associados têm o direito de se defender de qualquer acusação ou 
informação a respeito de sua capacidade pessoal ou jurídica, incluindo de qualquer 
pedido de sua exclusão em virtude de justa causa ou ato ilícito, podendo, nos 10 
(dez) dias consecutivos à sua acusação ou pedido de exclusão, apresentar defesa e 
recorrer à Diretoria da Cámara. 
 

Seção Segunda: 
Associados Honorários e de Honra 

 
Art. 10. A pessoa que estiver chefiando a Missão Diplomática da Espanha no 
Brasil exercerá, por direito próprio, a Presidência Honorária da Cámara. 
 
10.1. A pessoa que estiver chefiando o Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília exercerá, por direito próprio, a Vice-Presidência 
Honorária da Cámara. 
 
10.2. A pessoa que estiver chefiando o Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília também poderá comparecer e terá voz, sem 
direito a voto, em todas as Assembleias Gerais e reuniões dos demais órgãos 
colegiados da Cámara. 
 
10.3. No caso de ausência da pessoa chefe do Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília, por qualquer razão, ela poderá ser substituída 
em todas as suas funções pela pessoa chefe do Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em São Paulo, ou, na falta desta, por outro funcionário 
vinculado aos Escritórios Econômicos e Comerciais da Embaixada da Espanha no 
Brasil. Os demais funcionários diplomáticos estabelecidos no Brasil serão 
Associados Honorários da Cámara. 
 
Art. 11. A Cámara comunicará às pessoas que estejam nos cargos de Chefe da 
Missão Diplomática da Espanha e de Chefe do Escritório Econômico e Comercial 
da Embaixada da Espanha em Brasília, no prazo previsto neste Estatuto, a data na 
qual se realizará a Assembleia Geral Ordinária. 
 
11.1. A Cámara também enviará à pessoa chefe do Escritório Econômico e 
Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília as convocações e as ordens do dia 
das reuniões da Diretoria e demais órgãos colegiados da Cámara, com a mesma 
antecipação que aos demais membros de tais órgãos, para que a pessoa chefe possa 
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comparecer às reuniões e possa tomar parte nas deliberações, se considerar 
conveniente. 
 
Art. 12. Serão Associados Honorários da Cámara os Presidentes das Câmaras 
de Comércio do Brasil, atendendo ao princípio de reciprocidade. 
 
Art. 13. Fica facultado à Diretoria nomear como Associados de Honra pessoas 
ou instituições que, por sua relevância, méritos e serviços à comunidade ou ao 
comércio binacional Espanha-Brasil, estime conveniente. 
 
Art. 14. Por pedido da Diretoria, poderá ser solicitado às Associações e 
Grêmios brasileiros de industriais e comerciantes a indicação de Assessores 
Honorários, os quais terão voz, mas não direito a voto. 
 

Seção Terceira: 
Associados Ativos 

 
Art. 15. São Associados Ativos as pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou 
públicas, que tenham solicitado sua afiliação à Cámara e cujas solicitações de 
ingresso tenham sido aprovadas pela Diretoria.  Os associados devem ser pessoas 
físicas ou jurídicas de reconhecido prestígio moral e/ou preferencialmente 
relacionados com os fins da Cámara. 
 
Art. 16. São direitos e deveres de todos os Associados Ativos:  
 
16.1. Direitos:  
   

(i) Participar dos eventos promovidos pela Cámara, desde que (a) não sejam 
eventos restritos aos Associados Honorários e de Honra; e (b) sejam pagas 
as devidas taxas de adesão/participação e sejam cumpridos os demais 
requisitos de ingresso nos respectivos eventos; 

(ii) Participar das Assembleias Gerais, com direito a voz e voto; e 
(iii) Apresentar projetos com o objetivo de auxiliar a Cámara no 

desenvolvimento de suas atividades.  
 
16.2. Deveres: 
 

(i) Efetuar o pagamento das quotas de manutenção e das quotas extraordinárias 
à Cámara; 

(ii) Observar o disposto neste Estatuto e nas demais normas da Cámara; 
(iii) Manter atualizados os seus dados cadastrais na Cámara; 
(iv) Zelar pela reputação da Cámara, bem como pela consecução de sua 

finalidade; 
(v) Acatar e respeitar as decisões das Assembleias e da Diretoria, bem como as 

instruções dos representantes autorizados quanto à condução das reuniões.  
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16.3. Todos os Associados Ativos terão os mesmos direitos e obrigações, incluindo 
o direito de voto nas Assembleias Gerais da Cámara. Os Associados Honorários e 
de Honra terão, por direito próprio, voz, mas sem direito a voto nas deliberações. 
 
Art. 17. A Diretoria será o órgão competente para aprovar ou indeferir pedidos 
de associação, ou, igualmente, poderá decretar a exclusão ou suspensão de 
Associados Ativos que estejam em situação de condenação penal, interdição 
judicial, falência, suspensão de pagamentos ou figuras similares, ou que estejam em 
faltas que, a seu juízo, danifiquem gravemente o decoro pessoal ou que exerçam 
atividades contrárias aos interesses brasileiros, espanhóis ou da própria Cámara. 
 
Art. 18. No caso de inadimplemento da obrigação de pagar qualquer quota de 
manutenção por mais de 2 (dois) meses após sua data de vencimento, a Secretaria 
da Cámara enviará uma notificação por escrito para o Associado Ativo 
inadimplente, para que este efetue o pagamento dentro de até 30 (trinta) dias a 
contar do recebimento da notificação. Na hipótese de não pagamento, poderá a 
Diretoria decidir por escrito, de forma oficial, a suspensão do Associado Ativo 
inadimplente. 
 
Art. 19. Nenhum funcionário do quadro de pessoal da Cámara poderá ser um 
associado a ela, e se algum associado passar a prestar serviços remunerados à 
Cámara, perderá automaticamente a qualidade de associado. 
 

CAPÍTULO TERCEIRO 
PATRIMÔNIO E RECURSOS 

DA CÁMARA 
 
Art. 20. O patrimônio da Cámara é constituído pelos bens e direitos que 
estejam ou venham a ser incorporados ao seu ativo, devendo ser utilizado 
exclusivamente para os fins sociais da Cámara.  
 
20.1. Constituem fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento das 
atividades da Cámara: 
 
a) Os frutos dos bens já existentes, como rendimentos de aplicações financeiras, 

aluguéis de imóveis; 
 
b) As quotas de manutenção, cujo valor é definido pela Diretoria anualmente;  
 
c) As quotas extraordinárias, cujo valor é definido pela Diretoria sempre que 

necessário; 
 
d) As subvenções que o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha 

outorgue à Cámara de acordo com a proposta da Secretaria de Estado de 
Comércio do Governo Espanhol, com base nos créditos que o Departamento 
tenha autorizado dentro dos Orçamentos Gerais do Estado para o fim indicado; 
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e) Os valores recebidos em razão dos serviços prestados, relacionados à 

expedição de documentos, tradução de certificados, declarações, legalizações, 
certificações, além de serviços ligados à disponibilização de ambientes 
virtuais, como metaverso e plataforma digitais, e produção de conteúdos 
informativos, incluindo o desenvolvimento de textos, vídeos, imagens, áudios, 
infográficos, entre outros; 

 
f) Receitas decorrentes de parcerias e/ou convênios firmados com universidades 

e outras instituições de ensino, privadas ou públicas, para fomentar a 
capacitação de associados, colaboradores e/ou terceiros; 

 
g) Receitas decorrentes de eventos, feiras, campanhas e/ou projetos específicos 

realizados dentro do propósito de promover as relações entre Brasil e Espanha; 
 

h) Doações, legados, heranças e/ou quaisquer outras contribuições de pessoas 
físicas e/ou jurídicas à Cámara, desde que não interfira nos fins e propósitos da 
Cámara e estejam em conformidade com o Escritório Econômico e Comercial 
da Embaixada da Espanha em Brasília; 

 
i) Qualquer outro recurso aqui não previsto, mas relacionado aos propósitos e 

finalidades da Cámara. 
 
20.2. A Cámara poderá constituir um fundo de reserva de ativos líquidos de curto 
prazo para fazer frente a eventuais baixas de arrecadação dos exercícios seguintes 
e/ou gastos urgentes e imprevistos. 
 

CAPÍTULO QUARTO 
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
Seção Primeira: 

Preliminar 
 
Art. 21. Os Órgãos da Cámara são: 
 
a) Assembleia Geral; 
 
b) Diretoria. 
 
21.1. Os cargos ocupados nestes Órgãos não são remunerados. 
 

Seção Segunda: 
Assembleia Geral de Associados 

 
Art. 22. A Assembleia Geral de Associados ocorre na presença dos Associados 
Ativos e Honorários que compareçam à tal Assembleia e estejam em pleno gozo de 
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seus direitos, sendo que os Associados Honorários não têm direito de voto, apenas 
de voz.  A Assembleia Geral representa o órgão de decisão supremo da Cámara.   
 
22.1. Os associados que sejam pessoas jurídicas serão representados por pessoa 
devidamente investida em poderes para representá-las e para exercer seus diretos. 
 
Art. 23. Toda Assembleia Geral de Associados será presidida pelo Presidente 
da Cámara e secretariada pelo Secretário Geral. Na ausência do Presidente, a 
Assembleia Geral de Associados será presidida pelas seguintes pessoas, segundo a 
ordem de preferência que a seguir se indica: 
 
a) Primeiro Vice-Presidente; 

 
b) Segundo Vice-Presidente; 

 
c) Associado Ativo presente e assim designado pela respectiva Assembleia. 
 
Art. 24. A Assembleia Geral de Associados será Ordinária e/ou Extraordinária. 
 

a) Ordinária: As Assembleias Ordinárias serão realizadas obrigatoriamente 1 
(uma) vez ao ano, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses de cada ano, para 
aprovação das contas e das demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social anterior, que deverão ser auditadas. Uma cópia das contas e 
demonstrações financeiras deve ser entregue ao Escritório Econômico e 
Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília. Nas Assembleias 
Ordinárias também serão eleitos os membros da Diretoria; e 

b) Extraordinária:  As Assembleias Extraordinárias serão realizadas a qualquer 
tempo, sempre que necessário. 

 
Art. 25. A convocação da Assembleia Geral Ordinária será efetuada pelo 
Presidente da Cámara, e a da Extraordinária poderá ser efetuada pelo Presidente da 
Cámara ou por um número de Associados Ativos igual ou maior a 50% (cinquenta 
por cento) do total de Associados Ativos, sempre por escrito, via mensagem 
eletrônica com comprovante de recebimento, a cada um dos Associados Ativos e 
Honorários, bem como por meio de publicação do aviso de convocação nos canais 
digitais da Cámara, incluindo o seu website, com a indicação do lugar, data, hora da 
reunião e ordem do dia. As Assembleias Gerais poderão ocorrer de forma eletrônica 
por meio de plataforma digital que garanta a transparência e o cômputo dos votos, 
bem como de forma híbrida, facultando ao Associado Ativo participar de forma 
eletrônica ou presencial. 
 
Art. 26. A convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com, no mínimo, 
8 (oito) dias de antecedência, considerando na contagem do prazo como primeiro 
dia o do envio da mensagem e/ou publicação. 
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26.1. No anúncio da convocação poderá constar informação sobre eventual segunda 
convocação, a qual poderá designar o mesmo lugar e a mesma data da primeira, 
com uma diferença mínima de 1 (uma) hora entre elas.  Caso o anúncio de 
convocação não mencione a segunda convocação, esta deverá observar o mesmo 
prazo de 8 (oito) dias indicado no parágrafo anterior. 
 
Art. 27. A Assembleia Geral de Associados instalar-se-á em primeira 
convocação com a metade da totalidade dos Associados Ativos da Cámara que 
estejam em pleno gozo de seus direitos, e, em segunda convocação, com qualquer 
número. 
 
Art. 28. Exceto se de outra forma previsto neste Estatuto, toda decisão da 
Assembleia Geral de Associados será por maioria de seus Associados Ativos 
presentes.  O associado que não puder comparecer, poderá ser representado por 
outro associado, mediante apresentação de procuração, sendo que cada associado 
somente poderá representar até 5 (cinco) associados. 
 
Art. 29. Das Assembleias Gerais de Associados serão lavradas suas respectivas 
atas, que deverão ser assinadas pelo Presidente e Secretário Geral da Cámara e 
registradas no Livro de Atas. 
 
Art. 30. Compete privativamente à Assembleia Geral de Associados: 
 
a) Eleger e destituir os membros da Diretoria, incluindo o Presidente, os Vice-

Presidentes, o Tesoureiro e o seu suplente;  
 
b) Examinar, discutir, aprovar ou reprovar anualmente as contas da 

administração e as demonstrações financeiras, incluindo balanços e 
inventários apresentados pela Diretoria; 

 
c) Aprovar, reprovar ou modificar projetos, estudos e/ou troca de investimentos 

que sejam apresentados pela Diretoria; 
 
d) Decretar a dissolução da Cámara, sendo que para este fim específico se requer 

necessariamente que seja convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, 
observado o disposto no Art. 55;  

 
e) Reformar o Estatuto; 
 
f) Autorizar o Presidente da Cámara a praticar todos os atos, na qualidade de 

mandatário e representante executivo da Cámara, para que possa representá-la 
judicial e extrajudicialmente em toda operação ou contrato, incluídos os de 
alienação ou encargos de imóveis, observadas as disposições do presente 
Estatuto. Os atos de alienação ou que onerem imóveis e que suponham 
negociações terão um limite e quantia determinados que serão fixados pela 
Diretoria e constados em ata.  
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30.1. Para efeito de controle interno, quantas operações realizar o Presidente no uso 
das faculdades a ele concedidas no parágrafo anterior, deverão ser conhecidas pela 
Diretoria na sua sessão imediatamente posterior, fazendo constar expressamente em 
ata. Assim, o Presidente se encontrará obrigado a informar a Diretoria o mais breve 
possível de tais operações e seu conteúdo. 
 

Seção Terceira: 
Diretoria 

 
Art. 31. A Diretoria é o órgão oficial de administração e representação da 
Cámara, e seus membros receberão a denominação de Diretores, todos eleitos pela 
Assembleia Geral de Associados. 
 
31.1. A Diretoria será composta pelos seguintes membros: 
 
a) O Presidente; 
b) Os 2 (dois) Vice-Presidentes; 
c) O Tesoureiro e 1 (um) Suplente; e 
d) Os Diretores sem designação específica.  
 
31.2. Os membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral de Associados 
para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. 
 
31.3. Os Diretores não serão remunerados. 
 
31.4. A função de membro da Diretoria é única e indelegável.  
 
31.5. As pessoas jurídicas designarão um representante para exercer diretamente as 
funções corporativas.  
 
31.6. Metade dos membros da Diretoria deverá ser de representantes de empresas 
espanholas ou de subsidiárias de empresas espanholas no Brasil. 
 
31.7. A Cámara e seus associados deverão se comprometer a observar, na medida 
do possível, o princípio de equidade e igualdade de gênero ao eleger os membros da 
Diretoria.  
 
Art. 32. Para ser eleito como membro da Diretoria, o associado deverá reunir 
os seguintes requisitos: 
 
a) Ser associado da Cámara; 
b) Ser maior de idade; 
c) Estar em dia com o pagamento das quotas sociais da Cámara; 
d) Não participar de atividades concorrentes com as da Cámara; 
e) Ser residente no Brasil. 
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32.1. A nacionalidade do Presidente poderá ser espanhola ou brasileira. Se a 
nacionalidade do Presidente não for espanhola, obrigatoriamente um Vice-
Presidente deverá ser de nacionalidade espanhola. Se o Presidente não tiver 
nacionalidade espanhola, sua nomeação deverá ser consultada ao Escritório 
Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília. 
 
Art. 33. A Diretoria será sempre presidida pelo Presidente da Cámara, e na sua 
ausência, pelas seguintes pessoas na seguinte ordem: 
 
a) Primeiro Vice-Presidente; 
b) Segundo Vice-Presidente; 
c) Qualquer Diretor que a Diretoria designe entre os presentes e para cada 

ocasião. 
 
Art. 34. A Diretoria reunir-se-á: 
 

a) Em caráter ordinário a cada 3 (três) meses, de acordo com o calendário anual, 
no dia e na hora marcados para esse efeito. 

b) Em caráter extraordinário, a qualquer tempo, sempre que necessário. 
 
Art. 35.  As reuniões se realizarão preferencialmente na sede social da Cámara, 
podendo também ser realizadas de forma não presencial (eletrônica), de acordo com 
os meios e recursos tecnológicos aprovados pela maioria dos membros da Diretoria. 
 
Art. 36. A convocação para a reunião Ordinária será realizada pelo Presidente, 
e para as Extraordinárias pelo Presidente ou por 5 (cinco) dos membros da 
Diretoria. 
 
36.1. Em ambos os casos, a convocação deverá ser realizada com, no mínimo, 7 
(sete) dias de antecedência da reunião, por escrito, via mensagem eletrônica com 
aviso de recebimento encaminhada a todos os membros da Diretoria, indicando 
sempre o lugar, se for o caso, a data, a hora e a ordem do dia. 
 
36.2. Também deverá ser convocada a pessoa Chefe do Escritório Econômico e 
Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília com a mesma antecipação que os 
demais membros da Diretoria, para que ela possa comparecer à reunião e fazer parte 
nas suas deliberações, se considerar conveniente. 
 
36.3. A convocação poderá incluir uma eventual segunda convocação, a qual poderá 
se efetuar dentro da mesma data determinada para a primeira não realizada. 
 
Art. 37. As reuniões da Diretoria serão instaladas, em primeira convocação, 
com a presença da maioria de seus membros, e, em segunda convocação, ainda que 
no mesmo dia, com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) Diretores, indistintamente 
de sua designação específica. 
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37.1. Toda decisão da Diretoria será tomada pela maioria absoluta dos membros 
presentes. 
 
37.2. Não se admitirá a representação, nem a delegação das funções de Diretor para 
outra pessoa nomeada como tal devido ao caráter “intuito personae” do cargo. 
 
37.3. O Diretor que deixar de comparecer a 4 (quatro) reuniões consecutivas poderá 
ser destituído e substituído.  Para estes efeitos, estará obrigado a comunicar ao 
Secretário Geral da Cámara, por qualquer meio, e com 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência ao horário agendado para a reunião da Diretoria, sua impossibilidade 
de assistir, justificando-se. 
 
Art. 38. As reuniões da Diretoria seriam secretariadas pelo próprio Secretário 
Geral da Cámara, que terá voz, mas não voto nas deliberações, e que lavrará as 
respectivas atas, que, após assinadas pelo Presidente e Secretário Geral da Cámara, 
serão arquivadas no livro de Atas da Diretoria. Referido livro deverá ficar arquivado 
na própria sede da Cámara, podendo ser analisado por associados, desde que 
previamente agendado com o Secretário Geral da Cámara. 
 
Art. 39. A Diretoria poderá constituir comissões formadas pelos seus 
Diretores, no número, finalidades e tempo que estime oportuno. 
 
39.1. O funcionamento das comissões se regerá pela norma que venha a ser 
regulada pela Diretoria. 
 
39.2. As decisões, recomendações e conclusões dessas comissões deverão ser 
levadas à Diretoria para análise e eventual aprovação, pois as comissões nunca 
poderão ter o caráter de órgão da Diretoria. 
 
Art. 40. É de competência privativa da Diretoria: 
 
a) Executar as decisões da Assembleia Geral de Associados; 
 
b) Apresentar na Assembleia Geral de Associados os documentos relativos às 

contas da administração, incluindo o Balanço da Situação, Relação de 
ingressos e gastos, Conta de Resultados, Conta de gastos de Promoção, Conta 
de Fundos de Reserva, Conta de Amortizações Acumuladas, todos 
correspondentes ao exercício anterior; 

 
c) Enviar os documentos descritos na alínea acima, após a aprovação da 

Assembleia Geral dos Associados, mas antes de 30 de junho de cada ano, à 
Secretaria de Estado de Comércio do Governo Espanhol por intermédio da 
pessoa Chefe do Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha 
em Brasília; 
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d) Apresentar na Assembleia Geral de Associados os projetos que estimem 
adequados e necessários, assim como aqueles referentes a investimento de 
fundos de reserva da Cámara; 

 
e) Eleger, separar e fixar a remuneração do Secretário Geral da Cámara, devendo 

ser ouvida a pessoa Chefe do Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília; 

 
f) Criar e nomear os cargos subalternos da Secretaria, fixando sua remuneração e 

igualmente decretar sua remoção; 
 
g) Apresentar para a Assembleia Geral um resumo da memória das atividades 

desenvolvidas durante o ano anterior, que indique o estado, evolução e 
perspectivas das relações econômicas e comerciais entre Espanha e Brasil, 
bem como um resumo do balanço que sintetize os dados contemplados na 
memória, que deverá ser apresentado à Assembleia Geral para seu posterior 
envio, no primeiro semestre do ano (e antes de 30 de junho de cada ano), ao 
Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília; 

 
h) Promover e organizar, em contato com os organismos competentes da 

Administração Espanhola, feiras e exposições; 
 
i) Designar árbitros e peritos conforme a legislação aplicável a cada caso e, 

inclusive, atuar como tribunal arbitral quando for o caso; 
 
j) Redigir informações, realizar estudos e publicações sempre de caráter 

comercial ou econômico, comissionar especialistas na matéria, concordar e 
aprovar as remunerações destes; 

 
k) Atuar quando competências puderem ser delegadas e, de fato, forem delegadas 

por parte da Assembleia Geral de Associados, sempre de acordo com os reais 
termos da efetiva delegação; 

 
l) Eleger Presidente, Vice-Presidentes, Tesoureiro e/ou Diretores 

provisoriamente, sempre que tais cargos, e por qualquer razão, ficarem vagos 
devendo a Assembleia Geral de Associados ratificar ou não tais eleições, 
sendo que se a Assembleia Geral de Associados ratificar, o mandato dos novos 
Diretores seguirá o mandato dos demais já eleitos; 

 
m) Decidir sobre a admissão, renúncia, exclusão, suspensão, readmissão de 

associados, podendo tais decisões serem recorridas à Assembleia Geral; 
 
n) Nomear contador, determinar seu salário e removê-lo; 
 
o) Propor à Assembleia Geral a criação de delegações da Cámara e determinar 

suas regras de funcionamento, nomear delegados, determinar sua remuneração 
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e removê-los, todos eles, e como disposto na alínea "l" deste mesmo artigo, 
submeter à posterior aprovação por parte da Assembleia Geral de Associados; 

 
p) Propor para aprovação da Assembleia Geral melhorias ao Estatuto da Cámara; 
 
q) Designar Auditores Externos para examinar os balanços e demonstrações 

financeiras da Cámara, que deverão ser enviados ao Escritório Econômico e 
Comercial da Embaixada da Espanha; 

 
r) Decretar a suspensão provisória de uma pessoa do cargo de Diretor, desde que 

justificadamente, sendo tal decisão submetida para aprovação da Assembleia 
Geral de Associados; 

 
s) Aprovar e delegar a constituição de Comitês Setoriais, e também aprovar, 

reprovar ou modificar os respectivos projetos apresentados de regimento para 
seu funcionamento; 

 
t) Elaborar a cada ano um plano de atividades do ano seguinte, bem como um 

Projeto de orçamento de Ingressos e Gastos, que deverá ser expedido antes de 
31 de outubro do mesmo exercício e enviado para o Escritório Econômico e 
Comercial da Embaixada da Espanha em Brasília. 

 
40.1. Obrigarão a Cámara frente a terceiros e serão válidos, e mesmo no caso de que 
a Assembleia Geral de Associados não dê seu referendo posterior, todos os atos e 
decisões que forem executados pela Diretoria, desde a sua adoção até a revisão 
destes pela Assembleia Geral de Associados, com base nas competências 
extraordinárias contidas nas alíneas "l" e "o" deste mesmo artigo.  Entretanto, as 
ações realizadas depois da recusa por parte da Assembleia Geral de Associados, e 
com base na decisão original da Diretoria, recusado pela Assembleia Geral de 
Associados, não obrigarão a Câmara perante terceiros. 
 

Seção Quarta: 
Presidente, Vice-Presidentes e 

Membros da Diretoria 
 

Art. 41. Qualquer mudança que se produza na Diretoria deverá ser comunicada 
à Secretaria de Estado de Comércio do Governo Espanhol, à Embaixada da Espanha 
estabelecida no Brasil, à pessoa chefe do Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília e aos organismos de Espanha e Brasil com os 
quais a Cámara esteja vinculada. 
 
Art. 42. São funções do Presidente da Cámara: 
 
a) Presidir a Assembleia Geral de Associados e convocar as reuniões ordinárias e 

extraordinárias; 
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b) Presidir as reuniões da Diretoria e convocar as reuniões ordinárias e 
extraordinárias, se lhe parecer conveniente; 

 
c) Executar as decisões adotadas pela Diretoria, sempre de acordo com o 

Estatuto; 
 
d) Administrar o Patrimônio da Cámara e representá-la judicial e 

extrajudicialmente perante toda classe de pessoas e entidades; 
 
e) Gerenciar os fundos da Cámara, tanto depositados em bancos ou instituições 

similares como fora delas, assinando para esse efeito, conjuntamente com o 
Tesoureiro, os documentos pertinentes; 

 
f) Emitir as certificações, declarações, legalizações e comunicações, assinando-

as conjuntamente com o Secretário Geral da Cámara; 
 
g) Assinar toda a correspondência oficial da Cámara e demais documentação 

dela. 
 
Art. 43. A Cámara terá 2 (dois) Vice-Presidentes com as denominações de: 
 
a) Primeiro Vice-Presidente; e, 

 
b) Segundo Vice-Presidente. 
 
43.1. O Primeiro Vice-Presidente terá as mesmas obrigações e atribuições que o 
Presidente no caso de sua ausência temporária ou impossibilidade momentânea de 
atuar. 
 
43.2. Se o Presidente chegar a apresentar sua renúncia, ou por qualquer causa se 
ausentar ou não puder atuar de forma permanente, o Primeiro Vice-Presidente 
convocará imediata Reunião Extraordinária de Diretoria, a fim de que exerça as 
faculdades extraordinárias que se mencionam nas alíneas “l" do Art. 40. 
 
43.3. Em caso de ausência ou impossibilidade de atuação do Presidente e do 
Primeiro Vice-Presidente, a substituição de ambos ficará a cargo do Segundo Vice-
Presidente, ficando suas faculdades limitadas a atender os assuntos de mero trâmite 
administrativo, efetuando imediatamente a convocação contemplada no parágrafo 
imediatamente anterior. 
 

Seção Quinta: 
Secretário Geral da Cámara 

 
Art. 44. A Cámara terá um Secretário Geral, que exercerá a função sob a 
denominação de Diretor Executivo e será remunerado, e deverá ter a preparação 
técnica necessária para desenvolver as funções próprias de seu cargo. Esta posição é 
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incompatível com o exercício de qualquer outra atividade profissional ou comercial, 
salvo aquelas que sejam autorizadas expressamente pela Diretoria. 
 
44.1. O Secretário Geral responderá diretamente ao Presidente da Cámara e não 
poderá ser associado da Cámara durante o exercício de suas funções. 
 
44.2. A nomeação do Secretário Geral deverá ser efetuada pela Diretoria, 
consultada previamente a pessoa chefe do Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha em Brasília. 
 
44.3. No caso de renúncia ou impossibilidade permanente do Secretário Geral, o 
Presidente poderá confiar de forma interina a gestão dos assuntos da Cámara a 
qualquer empregado dela, convocando imediatamente Reunião de Diretoria para 
proceder a uma nova nomeação. 
 
44.4. O Secretário Geral gozará de todas as prerrogativas legais vigentes na 
legislação trabalhista brasileira em razão de seu vínculo de remuneração, e no 
desempenho de suas funções contará com a colaboração do resto do pessoal 
subalterno da Cámara de quem é seu superior hierárquico. 
 
Art. 45. São funções do Secretário Geral da Cámara: 
 
a) Comparecer às Assembleias Gerais e às reuniões da Diretoria da Cámara, nas 

quais terá voz, mas não voto; 
 
b) Gerenciar a realização de todas as decisões adotadas pela Assembleia Geral e 

pela Diretoria da Cámara, em conformidade com as instruções que receba; 
 
c) Exercer a direção de todos os serviços da Cámara, de cujo funcionamento 

responderá perante o Presidente e a Diretoria; 
 
d) Atender e executar todas as resoluções e decisões, tanto da Assembleia Geral 

de Associados como da Diretoria e atender as ordens e instruções que sejam 
da Presidência da Cámara; 

 
e) Redigir as certificações que devem ser expedidas e apresentá-las para serem 

assinadas pelo Presidente e assinar com ele se for necessário; 
 
f) Lavrar o Livro de Atas, tanto da Assembleia Geral de Associados como das 

Reuniões da Diretoria, redigindo o Relatório Anual da Diretoria e zelando 
cuidadosamente pelo arquivo ou arquivos da Cámara; 

 
g) Redigir e assinar a correspondência ordinária, informando ao Presidente, e 

levar ao Presidente toda correspondência postal e telegráfica.  Responder a 
correspondências e levá-las para a assinatura do Presidente, se assim o 
solicitar; 
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h) Atender na Secretaria em horário normal de trabalho, supervisionar o pessoal 

subalterno para que cumpram fielmente suas funções, levar as fichas dos 
associados, firmas comerciais de importação e exportação, tanto da Espanha 
como do Brasil, efetuar os envios de Circulares e Propaganda, gerir o caixa 
interno, efetuar as consignações diariamente, com o visto do Tesoureiro, os 
comprovantes de entrada e saída de caixa, consultar o Presidente para toda 
compra de interesse para a Cámara, emitir os recebimentos de quotas e atender 
pessoalmente a cobrança dessas  ou por meio dos empregados subalternos da 
Cámara, quando a cobrança for efetuada em domicilio; 

 
i) Dar todas as informações comerciais referentes à Cámara, excetuando o que 

seja confidencial ou reservado; 
 
j) Promover e atender pedidos e solicitações de novos associados e, em geral, 

desempenhar as demais indicações e ordens que sejam da Presidência e da 
Diretoria; 

 
k) Em geral, promover, executar e desenvolver as atribuições da Cámara. 
 
45.1. O Secretário Geral fica designado para assinar todos aqueles documentos em 
que a Administração espanhola exija a assinatura do Secretário Geral e cumprir as 
delegações que lhe atribua a Presidência. 
 

Seção Sexta: 
Tesoureiro 

 
Art. 46. A Cámara contará com 1 (um) Tesoureiro e 1 (um) suplente, 
escolhidos pela Assembleia Geral de Associados entre os membros componentes da 
Diretoria. 
 
Art. 47. Serão funções do Tesoureiro assinar, juntamente com o Presidente da 
Cámara ou quem faça às vezes e para fins de controle, todo documento de 
disposição de fundos da Cámara, especialmente os cheques, assim como controlar o 
ingresso de fundos. 
 
Art. 48. Na hipótese de o Tesoureiro titular, por qualquer causa, se encontrar 
ausente ou na impossibilidade circunstancial de atuar, será substituído pelo 
Tesoureiro suplente enquanto dure sua ausência ou impossibilidade. 
 

Seção Sétima: 
Contador 

 
Art. 49. Optativamente, a Cámara poderá contar com a colaboração de um 
contador para realizar a contabilidade da Cámara, cargo este que será remunerado e 
de livre remoção. 
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49.1. Serão de exclusiva competência da Diretoria a nomeação, remoção e 
determinação da remuneração do contador, em consonância com a proposta do 
Presidente e do Tesoureiro titular.   
 
49.2. O contador não poderá ser associado da Cámara durante o exercício de sua 
função. 
 

Seção Oitava: 
Auditores Externos 

 
Art. 50. A Cámara terá auditores externos, designados pela Diretoria.  Estes 
não poderão ser associados da Cámara durante o exercício de sua função. 
 
Art. 51. São funções específicas dos auditores externos: 
 
a) Examinar todas as operações de contabilidade da Cámara, examinar livros de 

contabilidade, inventários e balanços; 
 
b) Apresentar o Informe Anual Auditado à Assembleia Geral de Associados, 

através do Tesoureiro da Cámara, sobre o estado fiscal e econômico da 
Cámara do exercício econômico anterior; 

 
c) Apresentar Relatório à Diretoria sobre a situação fiscal e econômica da 

Cámara; e 
 
d) Em geral, com a máxima segurança, informar à Diretoria toda anormalidade 

que observarem. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DELEGAÇÕES E COMITÊS 
SETORIAIS DA CÁMARA 

 
Art. 52. A Assembleia Geral de Associados poderá aprovar a constituição de 
Delegações da Cámara dentro do território brasileiro, fixando, em seu caso, sua 
zona de competência e o regulamento particular de funcionamento e atuação. 
 
Art. 53. Em todo caso, a cargo de cada delegação existirá um Delegado, cargo 
este que poderá ser remunerado. 
 
53.1. O Delegado responderá hierarquicamente ao Presidente da Cámara de forma 
direta. 
 
Art. 54. Os associados da Cámara pertencentes a um mesmo setor de 
atividades comerciais, industriais ou econômicas, e por iniciativa própria, poderão 
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agrupar-se na forma de Comitês Setoriais a fim de tratar de promover e solucionar 
os específicos temas de seu setor. 
 
54.1. As condições para sua criação e funcionamento serão regulamentadas pela 
Diretoria. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DISSOLUÇÃO DA CÁMARA 

E SUA LIQUIDAÇÃO 
 
Art. 55. A dissolução da Cámara deverá ser aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária especialmente convocada para este fim, por proposta da Diretoria, e 
prévia consulta à Secretaria de Estado de Comércio do Governo Espanhol, sendo 
necessário que à dissolução não se oponha, pelo menos, 1/3 (um terço) dos 
Associados Ativos. A Assembleia Geral é responsável por estabelecer as condições 
da dissolução, desde que observadas as normas legais aplicáveis, e a enviar toda a 
documentação pertinente ao processo ao Escritório Econômico e Comercial da 
Embaixada da Espanha. 
 
55.1. São causas de dissolução da Cámara: 
 
a) A perda experimentada no período de um exercício fiscal de 75% (setenta e 

cinco por cento) de seu patrimônio, com respeito ao existente no momento de 
início deste exercício; 
 

b) A decisão aprovada pela Assembleia Geral de Associados, sendo necessário 
que à dissolução não se oponha, pelo menos, 1/3 (um terço) dos seus 
Associados Ativos, em duas sessões consecutivas, com um intervalo de 10 
(dez) dias úteis entre cada sessão, tendo como justificativa a impossibilidade 
de obter os fins institucionais da Cámara. 

 
Art. 56. Aprovada a decisão de dissolução da Cámara, a Diretoria em exercício 
nomeará 3 (três) liquidantes entre os próprios Diretores e, na sua impossibilidade, 
um terceiro alheio à Cámara, para que realizem todas as operações de liquidação, de 
acordo com o Estatuto e demais normas legais aplicáveis. 
 
56.1. A nomeação realizada conforme o previsto no parágrafo anterior deverá ser 
comunicado ao Chefe da Missão Diplomática da Espanha no Brasil e ao Chefe do 
Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha, sem a qual não será 
válida. 
 
56.2. Além disso, uma vez terminada a liquidação, se transmitirá às autoridades 
brasileiras competentes a dissolução da Cámara. 
 
Art. 57. Uma vez dissolvida a Cámara, o seu patrimônio ativo, deduzidas as 
eventuais dívidas, passará ao Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da 
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Espanha, à disposição do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha, 
que decidirá sobre sua posterior utilização, respeitando a legislação brasileira para 
liquidação e dissolução de associações e a decisão da Assembleia Geral de 
Associados. 
 
Art. 58. Os associados não têm direito algum sobre o patrimônio da Cámara. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
LIMITAÇÃO DOS MÉTODOS 

 
Art. 59. A Cámara será apartidária e não permitirá que seu nome, influência e 
instalações sejam usados por nenhuma organização ou grupo, e tampouco que 
dentro das dependências ocupadas ou controladas pela própria Cámara se realizem 
reunião política de qualquer gênero. 
 

CAPÍTULO OITAVO 
REFORMA DO ESTATUTO 

 
Art. 60. Qualquer modificação, variação ou reforma do Estatuto terá de ser 
aprovada pela Assembleia Geral de Associados, instalada com pelo menos 2/3 (dois 
terços) de Associados Ativos. 
 
60.1. No caso de não ser obtida na primeira convocação os 2/3 (dois terços) 
necessários, será convocada uma segunda sessão que resolverá pela maioria dos 
associados presentes. 
 
60.2. Obtida a aprovação por parte da Assembleia Geral de Associados, sua entrada 
em vigor ficará pendente do registro por parte das autoridades competentes 
brasileiras e da aprovação pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da 
Espanha.  Para tais efeitos, deverá ser remetida a proposta de modificação em 3 
(três) vias para a Secretaria de Estado de Comércio do Governo Espanhol através da 
pessoa chefe do Escritório Econômico e Comercial da Embaixada da Espanha, que 
deverá informar sobre a modificação que se propõe. 
 
60.3. A Secretaria de Estado de Comércio do Governo Espanhol aprovará a 
proposta formulada, ou, em outro caso, fará à Cámara as observações que 
considerar convenientes sobre a proposta. 
 
 
 
Considerando que esta nova versão do Estatuto Social foi aprovada pela Secretaria 
de Estado de Comércio do Governo Espanhol e pela Assembleia Geral de 
Associados, este Estatuto entra em vigor na data abaixo e substitui para todos os 
efeitos legais o anterior, que é revogado.  
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