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CAPITULO XV 
ASSUNTOS JURÍDICOS 

 
A. NORMAS REFERENTES À MARCA REGISTRADA DE LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL 
 
1. Normas Gerais sobre Marcas Registradas.  Como proteção legal para Lions Clubs 

International e seus associados afiliados, clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos, daqui 
por diante referidos como “distritos”), o nome e o emblema da associação (e variações 
dos mesmos) figuram como marcas registradas em diversos países do mundo. A 
associação tem a obrigação legal de se manter alerta contra infrações referentes à sua 
marca registrada, tomando as medidas necessárias de proteção contra riscos que 
advenham do uso não autorizado. 
 
a. Definição de “MARCAS REGISTRADAS”. Qualquer nome existente no momento 

e que possa existir no futuro, emblemas, logotipos, selos, marcas registradas e outros 
interesses de marcas registradas, incluindo, mas não limitado a Leões, Lionesses, Leo, 
Lions clubes, Lions Internacional ou Lions Clubs International. 
 

b. Emblema da Associação. O emblema desta associação e de todos os clubes 
devidamente constituídos será: Todos os clubes devem usar exclusivamente o 
emblema oficial da associação sem alterações. 
 

 
 

c. Registros de Marcas.  As marcas da associação são registradas e gerenciadas pela 
Divisão Jurídica de Lions Clubs International.  Nenhum distrito (único, sub ou 
múltiplo), clube ou associado do Lions pode registrar marcar registradas. 
 

d. PROGRAMA LEO, LIONESS OU OUTRO PROGRAMA OFICIAL DA 
ASSOCIAÇÃO: Os Lions clubes e distritos são automaticamente autorizados e 
licenciados a usar as marcas registradas da associação em conexão com o patrocínio 
de Leo clubes, Lioness clubes, concursos oficiais, acampamentos de jovens ou outro 
programa oficial da associação de acordo com as normas que governam tais 
programas, contanto que as marcas registradas não sejam  
usadas em nenhum item a ser vendido ou que esteja disponível na Divisão de 
Materiais para Clubes e Distribuição ou de licenciados oficiais. 
 

e. Dever do cumprimento às normas e de relatar o uso não autorizado.  Todos os 
dirigentes da associação, assessores nomeados, presidentes de conselho e vice-
governadores de distrito têm o dever de concordar em cumprir as normas referentes 
às marcas registradas da associação, relatar qualquer uso não autorizado das marcas 
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da associação à Divisão Jurídica, e reconhecer esse dever anualmente por escrito 
junto à Divisão Jurídica. 
 

f. Padrões gerais de qualidade e conteúdo. Com o intuito de manter um padrão geral 
de qualidade e conteúdo quanto ao uso das marcas da associação, tais marcas não 
poderão ser usadas de forma que possa ser ofensivo na comunidade Leonística ou de 
forma que possa lesas a reputação ou imagem da associação.  
 

2. OPERAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO.  A associação, seus dirigentes, diretores e 
funcionários autorizados poderão usar as marcas registradas da associação para promover 
e avançar as causas da associação e operações gerais, contanto que tal uso seja feito de 
acordo com as normas adotadas no decorrer do tempo pela Diretoria Internacional. As 
operações gerais devem incluir, mas não se limitam à Convenção Internacional, materiais 
para clubes, Revista LION, patrocínios corporativos, alianças de cooperação e todos os 
outros programas e publicações da associação. As despesas incorridas com todos os 
registros de novas marcas devem ser orçadas pela divisão, departamento ou programa 
específico. A despesa para a renovação de marcas será da responsabilidade da Divisão 
Jurídica. 

 
3. PROGRAMAS DE RECEITA NÃO PROVENIENTE DE QUOTAS 

OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO.  A associação oferecerá periodicamente a todos 
os associados programas e serviços de receita não proveniente de quotas, sempre que 
possível.  A receita gerada de royalty pelo uso das marcas registradas da associação em 
tais programas de receita não proveniente de quotas será incorporada ao fundo geral.  Os 
seguintes produtos/programas não podem ser oferecidos como programas de receita não 
proveniente de quotas pela associação: Produtos de seguro, hipotecas, produtos para a 
saúde e serviços financeiros – com exceção de cartões de crédito de afinidade. 
 

4. LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO PARA ASSOCIADOS, CLUBES E 
DISTRITOS.  Os associados, clubes e distritos são automaticamente autorizados e 
licenciados a usar as marcas registradas da associação para fazerem promoção e 
avançarem as causas da associação e as operações de clubes e distritos, tais como 
programas patrocinados, projetos, serviços comunitários e outros eventos, contanto que 
tal uso seja feito em conformidade com as normas adotadas de tempos em tempos pela 
Diretoria Internacional e contanto que as marcas registradas não sejam usadas em 
nenhum item a ser vendido em mercadorias ou serviços, ou que esteja disponível na 
Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição e de licenciados oficiais. 
 
a. Material Impresso.  Os associados Leões, clubes e distritos são automaticamente 

autorizados e licenciados a usar as marcas registradas da associação em materiais 
impressos razoavelmente relacionados às operações de clubes e distritos e promoções 
(tais como papel timbrado, cartões de negócios, envelopes e folhetos), contanto que 
tais artigos não sejam colocados à venda.  
 

b. Autorização para Mídia Digital. Os associados, clubes e distritos são 
automaticamente autorizados e licenciados a usar as marcas registradas nos seus 
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websites, mídia social ou outros aplicativos de mídia digital e como parte de nomes 
de domínios e endereços de e-mail pessoais, desde que, todo uso das marcas 
registradas da associação estejam de acordo com as normas e procedimentos adotados 
ao longo do tempo pela Diretoria Internacional e tal uso identifique claramente o 
associado, clube ou distrito para garantir que Lions Clubs International não seja 
identificado como a fonte do conteúdo. 

 
c. Download de Emblemas. O download de qualquer reprodução das marcas 

registradas da associação pode ser feito por associados Leões nos formatos oficiais 
fornecidos no website da associação. Essas são as únicas marcas registradas que 
podem ser reproduzidas eletronicamente ou de outras formas. 
 

5. USO AUTORIZADO PELOS ASSOCIADOS LEÕES, CLUBES E DISTRITOS.  
Além da permissão e da licença automaticamente oferecidas por esta norma, os 
associados Leões, clubes e distritos são autorizados a usar as marcas registradas da 
associação, conforme estabelecido abaixo: 
 
a. Uso dos itens ostentando as marcas registradas da associação.  Os ASSOCIADOS 

Leões, clubes e distritos são autorizados a usar, compra e vender itens que contenham 
as marcas registradas da associação obtidos através da divisão de materiais para 
clubes e distribuição e licenciados oficiais. No caso de itens não disponíveis através 
da Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição e de licenciadas oficiais, os Lions 
clubes e distritos serão autorizados a usar, adquirir, manufaturar, distribuir e vender 
itens ostentando as marcas registradas da associação, conforme estabelecido abaixo: 
 
(1) Permissão automática e licença para artigos de vestuário (Excluindo-se as 

vestes): Para os artigos de vestuário, excluindo-se as vestes, os associados 
Leões e os distritos têm permissão automática e licença para usar, adquirir, 
vender, manufaturar e distribuir artigos ostentando as marcas registradas da 
associação quando o número total de cada artigo individual não exceder 30 
durante determinado ano fiscal, e os clubes são automaticamente autorizados e 
licenciados a usar, adquirir, vender, manufaturar ou distribuir os artigos 
ostentando as marcas registradas da associação quando o número total de cada 
artigo individual não exceder 30 ou um total de um por associado de clube, o 
que for maior, durante um ano fiscal.  Para atender aos propósitos desta seção, 
os artigos de vestuário são definidos como roupas, tais como bonés, camisas e 
gravatas que são usados para cobrir, proteger ou decorar o corpo. 
 

(2) Todos os outros artigos que exigem aprovação: Para todas as vestes e itens 
de vestuário que excedam a quantia de trinta (30) em um ano fiscal, e todos os 
outros itens que não sejam identificados, os associados Leo e Leões, clubes e 
distritos que desejam usar, comprar, vender, manufaturar ou distribuir os itens 
que contenham as marcas registradas da associação, deverão obter aprovação 
e pagar as devidas taxas de licenciamento e/ou pagamentos de royalty, 
conforme determinado pela Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição e 
pela Divisão Jurídica. 
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b. Patrocinadores de projetos de clubes e distritos.  

 
(1) Lions clubes e distritos são autorizados a usar as marcas registradas da 

associação em conexão com o nome e /ou emblema do patrocinador de um 
projeto de clube e/ou distrito conforme estabelecido abaixo, contanto que o 
nome do clube ou distrito seja claramente identificado nesse tipo de uso e que 
tal uso não entre em conflito com o propósito da associação, concorra com as 
atividades, programas ou com a existência da associação ou com a Fundação 
de Lions Clubs International, e:  

 
i. Se o projeto for de um clube ou clubes e/ou de um distrito (único ou 

sub), então a aprovação para usar as marcas registradas da associação 
em conexão com tal projeto será oferecida automaticamente para tal 
clube ou clubes e/ou distrito. 

 
ii. Se o projeto envolver mais que um subdistrito e/ou um distrito 

múltiplo, então o patrocinador deverá ser aprovado pelo respectivo 
conselho de governadores de distrito múltiplo. 

 
iii. Se o projeto envolver mais que um distrito múltiplo, então o 

patrocinador deverá ser aprovado respectivamente por cada presidente 
de conselho de governadores do distrito múltiplo e pela Divisão de 
Assuntos Jurídicos. 

 
(2) Um Lions clube e/ou patrocinador distrital autorizados poderão usar as marcas 

registradas da associação em todos os comunicados por escrito ou materiais 
promocionais, contanto que tal uso seja feito de acordo com as normas adotadas 
no decorrer do tempo pela Diretoria Internacional e se enquadre aos seguintes 
requisitos: 
 

i. O nome dos Lions clubes e/ou distrito responsável por patrocinar tal 
projeto seja claramente identificado junto às marcas registradas da 
associação;  

 
ii. Qualquer uso das marcas da associação está sujeito ao escopo e duração 

do projeto do Lions clube ou distrito; e 
 

iii. Mediante o encerramento do Lions clube e/ou patrocínio autorizado do 
distrito, encerra-se automaticamente a autorização para uso das marcas 
da associação. 

 
c. Aplicativo para celular do Lions. Os Lions clubes e distritos que busquem usar as 

marcas registradas da associação relacionadas a ou dentro de algum aplicativo para 
celulares devem receber autorização prévia por escrito da Divisão Jurídica.  
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d. Programas que usam receita não proveniente de quotas. Lions clubes, distritos, 
fundações patrocinadas pelo Lions e outras entidades patrocinadas pelo Lions (daqui 
por diante referidas como “patrocinadores”) poderão oferecer programas e serviços 
cuja receita não seja proveniente de quotas dentro de limites pré-definidos, conforme 
estabelecido abaixo: 
 
(1) O programa de receita não proveniente de quotas não pode competir ou entrar 

em conflito com os programas existentes patrocinados pela associação, exceto 
quanto autorizado pela Diretoria Internacional. Permissão será dada para o uso 
das marcas registradas da associação em conexão com o patrocínio de tais 
programas apenas quando não existir um programa similar. 

 
(2) Os patrocinadores de programas e serviços, cuja receita não seja proveniente 

de quotas, deverão solicitar o uso das marcas registradas da associação. O 
pedido deverá incluir uma resolução de apoio do gabinete do distrito 
patrocinador ou conselho de governadores de distrito múltiplo, se for o caso. 
A associação poderá exigir tais documentações adicionais conforme achar 
necessário para considerar o pedido. 

 
(3) A fim de receber autorização para o uso das marcas registradas da associação, 

o patrocinador deverá concordar em analisar todo o material de solicitação, 
incluindo o conteúdo de qualquer web site na Internet, para assegurar que tal 
material é coerente com os padrões gerais de qualidade e conteúdo e com as 
normas de marca registrada aplicáveis da Diretoria Internacional. Antes da 
solicitação ser iniciada, todos os materiais, inclusive a proposta de design para 
o website, devem ser submetidos à Divisão de Assuntos Jurídicos para 
aprovação. 

 
(4) O patrocinador deverá ser identificado claramente no material de solicitação 

proposto e em qualquer outro item no qual as marcas registradas da associação 
serão impressas ou afixadas, inclusive em cartões de crédito, se for o caso.  

 
(5) O patrocinador e o fornecedor do programa de receita não proveniente de 

quotas concordam em pagar à associação um royalty de 10% sobre o valor da 
renda bruta ou da renda líquida, o que for menor, recebida do fornecedor 
como pagamento de royalty pelo uso das marcas registradas da associação. 
Anualmente, a Divisão de Finanças de Lions Clubs International entrará em 
contato com os distritos aos quais se concedeu licença a fim de determinar o 
royalty devido à associação. Todos os patrocinadores deverão reservar-se o 
direito de inspecionar todos os registros relevantes e documentação do 
fornecedor para verificar a exatidão do royalty. 

 
(6) A diretoria internacional reserva-se o direito de revogar o uso das marcas 

registradas da associação mediante notificação ao distrito, fundação, 
patrocinador e, se for conhecido, ao fornecedor. Se for apropriado e viável, tal 
revogação levaria em conta as obrigações de contrato do patrocinador e do 
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fornecedor. No caso de Lions Clubs Internacional revogar a licença para uso 
das marcas registradas da associação, o fornecedor ficará obrigado a cessar e 
desistir imediatamente do uso das marcas registradas.  

 
(7) O patrocinador e o fornecedor de receita não proveniente de quotas deverão 

usar as listas de endereços oferecidas pela associação com o propósito apenas 
de solicitação de programas, não podendo duplicar ou usar tais listas para 
qualquer outro propósito. Caso o patrocinador e/ou fornecedor de receita não 
proveniente de quotas usarem ou tornarem disponíveis as listas de endereços 
da associação para qualquer outro propósito que não seja o programa, a 
associação reserva-se o direito de imediatamente revogar a autorização para o 
uso das marcas registradas da associação.  Tal revogação entrará em vigor 
imediatamente após a emissão de notificação para a parte que cometeu a 
ofensa. A Uma penalidade de US$ 5.000,00 será imposta ao patrocinador e/ou 
fornecedor de receita não proveniente de quotas que usar ou tornar disponível 
a lista de endereços para qualquer uso indevido ou duplicação sem 
autorização. 
 

e. Endosso do distrito para um coordenador de “tours” para a Convenção 
Internacional Os distritos são autorizados a endossar um coordenador de tours para 
coordenar as viagens e/ou tours relacionados à Convenção Internacional. Um pedido 
de endosso para um coordenador de tours deve ser apresentado à Divisão de 
Convenções.  Caso o coordenador de tours que tenha sido endossado queira usar as 
marcas registradas da associação em conexão com um folheto de viagens ou literatura 
semelhante, o coordenador de tours deverá enviar o seguinte à Divisão de Assuntos 
Jurídicos: 
 
(1) Uma amostra do folheto ou literatura semelhante, contendo a seguinte isenção 

de responsabilidade: “A Associação Internacional de Lions Clubes, como 
também o distrito Leonístico (único, sub ou múltiplo) não serão responsáveis 
por qualquer perda incorrida”. 
 

(2) Pagamento no valor de US$ 25,00 como royalty para o uso das marcas 
registradas da associação.  
 

6. FUNDAÇÕES. A Diretoria Internacional ou alguém por ela designado, e o consultor 
jurídico podem autorizar licenças permitindo o uso das marcas registradas da associação a 
qualquer entidade legal, além de Lions clubes e distritos (daqui por diante referida como 
“fundação”), contanto que tal entidade preencha um pedido usando o formulário anexo 
como Apêndice A. Antes da autorização, a fundação deverá apresentar documentação 
suficiente demonstrando que as atividades propostas atendem aos critérios aqui 
estabelecidos:  

 
a. Nome da Fundação.  O nome da fundação proposta deverá: 

 
(1) Incluir "Lions" no nome da fundação; 
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(2) Incluir a comunidade, cidade, distrito, estado e área geográfica, ou outra 

designação de localidade no nome da fundação. 
 

(3) Não deve entrar em conflito ou causar confusão com o nome de Lions Clubs 
International ou da Fundação de Lions Clubs International; e 

 
(4) Não deve incluir a palavra "Associação" no nome da fundação. 

 
b. Exigências quanto aos documentos de governança.  O Regulamento do Instrumento 

de Incorporação e/ou outros documentos de governança (daqui por diante referidos 
como “documentos de governança”) da fundação proposta devem conter provisões 
como segue: 

 
(1) Pelo menos a maioria dos membros da diretoria deve estar em pleno gozo de 

seus direitos; 
 

(2) As emendas feitas aos documentos de governança devem ser aprovadas pelo 
quadro de associados da fundação durante uma convenção distrital ou reunião 
anual;   

 
(3) O quadro associativo deve consistir de Lions clubes ou associados em pleno 

gozo de seus direitos; 
 

(4) Voto por procuração não é permitido; e 
 

(5) Quotas obrigatórias não serão cobradas dos associados da associação.  
 

c. Propósitos.  O propósito da fundação solicitante deve ser o de avançar os propósitos e 
relevar a imagem da associação. A fundação solicitante não poderá engajar-se em 
atividades que possam entrar em conflito com as atividades e programas ou com a 
existência da associação ou com a Fundação de Lions Clubs International. Outros 
fatores julgados como relevantes devem ser considerados. 

 
d. Aprovação da Formação. Se a fundação solicitante está sendo patrocinada por um 

único clube ou um grupo de três (3) ou menos clubes, a fundação solicitante deve 
apresentar provas de que cada um dos Lions clubes patrocinadores aprovaram a 
formação da fundação.  Se a fundação solicitante está sendo patrocinada por um único 
distrito (único, sub ou múltiplo) um grupo de quatro (4) ou mais clubes, ou o seu nome 
sugira envolvimento em nível de distrito, a fundação solicitante deve apresentar provas 
de que os distritos (único, sub ou múltiplo) aprovaram a formação da fundação.  

 
e. Requisitos Anuais de Notificação. A fundação deverá enviar anualmente à Divisão 

Jurídica seus documentos atuais de governança juntamente com a lista de dirigentes 
vigentes.   
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f. Uso das marcas registradas da associação. As fundações aprovadas poderão usar o 
nome e o emblema do Lions de forma proeminente juntamente com os seus nomes e 
operações, inclusive em literatura, material promocional e  
atividades.  O uso das marcas registradas da associação deve estar condizente com as 
normas adotadas de tempos em tempos pela Diretoria Internacional. As marcas 
registradas não poderão ser usadas em nenhum item a ser vendido ou que esteja 
disponível na Divisão de Materiais para Clubes e distribuição ou de licenciadas oficiais.     

 
g. Licença revogável. As fundações que atendam aos critérios estabelecidos estarão 

autorizadas a receber uma licença revogável para usarem as marcas registradas da 
associação. Tal uso deverá permanecer, apenas se a fundação continuar atendendo aos 
critérios aqui estabelecidos, cumprindo com os requisitos anuais de notificação e 
mantendo o apoio contínuo aos Leões. Caso as normas não sejam obedecidas, pode 
haver revogação da licença. 

 
7. LICENCIADOS OFICIAIS. A Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição poderá 

formar acordos com fabricantes ou outros fornecedores em todo o mundo para que 
possam oferecer aos associados Leões, Lions clubes e distritos itens ostentando as marcas 
registradas da associação. Os termos contidos em tais acordos de licenciamento deverão 
ser determinados pela Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição e deverão incluir 
taxas de licenciamento e/ou pagamentos de royalty para todos os itens vendidos. 

 
8. DISTINTIVOS DE TROCA DA CONVENÇÃO.  As marcas registradas da associação 

podem ser usadas nos distintivos de troca na convenção, conforme segue: 
 
 a. Definição de Distintivos de Troca da Convenção Internacional. Um distintivo de troca 

consiste de um distintivo que contém as marcas registradas da associação, ou seja: 
 
(1) É encomendado de um licenciado autorizado: 
 
(2) É claramente identificado com o clube, distrito (único, sub ou múltiplo) ou em 

nome do associado para assegurar que Lions Clubs International não seja 
identificado como a fonte do distintivo; 

 
(3) É usado com o único propósito de troca ou presente em convenções do Lions 

ou funções semelhantes; 
 
(4) Estar em conformidade com as normas de marca registrada da associação 

adotadas pela Diretoria Internacional; 
 
(5) Contém a marca permanente em forma de ® conforme exigido pelas leis de 

marcas registradas; 
 
(6) Contém a marca de identificação do licenciado no verso do distintivo; 
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(7) Devem ter prendedor no lado de trás com fecho simples, ou fecho duplo, ou 
com pino de segurança do tipo alfinete ou do tipo broche, ou com tarraxa de 
rosca. 

 
(8) Não deve conter designação ou ser relacionado a qualquer cargo ou entidade 

Leonística; 
 
(9) Não é fabricado com o propósito de reconhecimento, realizações especiais, 

treinamento, prêmios de apoio a qualquer entidade Leonística ou parceira; 
 
(10) Não é fabricado para indicar frequência ou participação em reuniões 

Leonísticas ou eventos especiais, e 
 
(11) Não deve ser uma joia ou bijuteria que esteja na mesma classe dos itens 

disponíveis no Catálogo Oficial de Materiais para Clubes, ou em folhetos com 
promoções e vendas especiais publicados de tempos em tempos pela Divisão 
de Materiais para Clubes e Distribuição  
 

i. O distintivo de lapela oficial para associados não deve ser considerado 
um Distintivo de Troca na Convenção. 

 
ii. Os Distintivos do Lions de Troca na Convenção podem ser obtidos 

exclusivamente de Materiais para Clubes e/ou de licenciados 
autorizados a fabricarem, venderem e distribuírem tais distintivos.  

 
9. Comitê anfitrião da convenção. O Comitê Anfitrião da Convenção Internacional deverá 

ter permissão de usar as marcas registradas da associação na promoção da Convenção 
Internacional, incluindo a venda de itens antes e durante a convenção, contanto que tal 
comissão obtenha aprovação e pague os royalties conforme determinado pela Divisão de 
Convenções e pela Divisão de Assuntos Jurídicos. 

 
10. CUMPRIMENTO DAS NORMAS SOBRE MARCA REGISTRADA. Na qualidade 

de proprietária das marcas registradas da associação aqui mencionadas, a associação tem 
o dever legal de se manter alerta contra qualquer infração quanto ao uso das marcas 
registradas, e de tomar todas as medidas necessárias de prevenção contra riscos de ordem 
jurídica que advenham do uso indevido de tais marcas.  

 
a.  Uso não autorizado pelos Associados Leões, Clubes e Distritos.  No evento da 

associação receber evidência suficiente que determinado associados Leão, clube ou 
distrito esteja engajado em uso não autorizado, venda, compra, manufatura e/ou 
distribuição de itens que ostentam as marcas registradas da associação, tal indivíduo 
ou entidade deverá ser notificada para cessar e desistir imediatamente de tal uso não 
autorizado, e que uma taxa será cobrada, semelhante ao royalty que a associação 
receberia de acordo com as normas aqui estabelecidas, podendo ainda estar sujeito a 
outro tipo de ação julgada apropriada conforme determinando pela diretoria 
Internacional ou pela Divisão de Assuntos Jurídicos.  
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b.  Reincidência da Infração pelos Associados Leões, Clubes e/ou Distritos.  No 

evento da associação receber evidência suficiente de que determinado associado 
Leão, clube ou distrito continua a infringir as normas de marcas registradas da 
associação após ter sido notificado, a associação poderá tomar qualquer uma ou todas 
as seguintes medidas: 
 
(1) Determinado Lions clube poderá ser instruído pela Diretoria Internacional a 

descontinuar a associação do associado Leão infrator.  Caso o clube se negue 
a tomar tal providência, então o Lions clube poderá ser colocado em “status 
quo” e/ou a carta constitutiva do clube poderá ser cancelada pela Diretoria 
Internacional. 

 
(2) Sanções adicionais poderão ser impostas pela Diretoria Internacional. 
 
(3) Ação legal apropriada pode ser tomada para fazer vigorar os interesses 

relativos às marcas registradas da associação. 
 
 

B. Norma sobre Utilização de Fundos 
 
1. Norma Geral sobre os Fundos Arrecadados das Atividades dos Lions Clubes. Os 

fundos arrecadados do público devem ser utilizados em benefício do público e da 
comunidade servida pelo Lions clube. O Estatuto e Regulamentos Internacionais e o 
Contrato Social (os “documentos que governam”) determinam que um Lions clube 
devidamente constituído não deverá ter fins lucrativos, seja para o clube em si ou para 
seus associados. Consequentemente, nenhuma parte dos ganhos líquidos angariados do 
público deverá beneficiar um associado do Lions individualmente, ou outro indivíduo ou 
entidade. Tais normas foram criadas com a intenção de oferecer orientação para que os 
clubes cumpram os propósitos da Associação Internacional de Lions Clubes. O 
fundamental em determinar a utilização devida dos fundos é considerar a transparência 
para com o público e a confiança que a comunidade deposita nos Leões que ali atuam.  A 
utilização dos fundos pelos Leões deverá atender às exigências legais e tributárias da 
jurisdição local na qual operam. 
 
a. Definição de Fundos advindos do Público/Atividades. Os fundos angariados do 

público representam a renda líquida dos ganhos arrecadados das atividades abertas ao 
público, contribuições públicas, doações e dinheiro acumulado dos investimentos dos 
fundos arrecadados do público. 
 

b. Definição de Fundos Administrativos. Os fundos administrativos são contribuições 
dos Leões através de pagamento de quotas, multas, taxas, renda advinda de 
propaganda e outras contribuições individuais.  Tais fundos podem ser usados para 
projetos públicos ou para uso interno dos Leões, como gastos com reuniões ou com a 
convenção, taxas de incorporação, auditoria, boletins e outras despesas operacionais e 
administrativas dos clubes e distritos.   
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2. Despesas Diretas da Angariação de Fundos. Despesas diretas com angariações 

públicas podem ser deduzidas do total da angariação para restabelecer os fundos 
administrativos utilizados para a realização da angariação. 
 

3. Propriedade do Lions. Um percentual da arrecadação líquida angariada através do uso 
de propriedade pertencente aos Lions clubes e distritos pode ser utilizado para despesas 
operacionais e de manutenção da propriedade, conforme as seguintes diretrizes. 
 
a. Propriedade Usada para Propósitos Públicos. As despesas operacionais e de 

manutenção da propriedade podem ser pagas com os fundos públicos para apoiar o 
uso da propriedade pelo público. 
 

b. Propriedade Usada para Propósitos Administrativos. As despesas operacionais e 
de manutenção da propriedade devem ser pagas com os fundos administrativos, caso 
o uso da propriedade seja para benefício dos Leões. 
 

c. Utilização Dupla da Propriedade. Quando determinada propriedade do Lions está 
sendo usada para propósitos públicos e administrativos, então, uma porcentagem 
prorrateada das despesas deverá ser paga dos fundos públicos relacionada ao uso da 
propriedade pelo público.  Por exemplo, um prédio do Lions clube que é utilizado 20 
% das vezes pelo público, poderá usar os fundos públicos para pagamento de 20% das 
despesas operacionais e de manutenção da propriedade.    
 

4. Atividade Política. Como uma organização caritativa não partidária, os Lions clubes e 
distritos (únicos, sub ou múltiplos) não podem contribuir com fundos públicos ou 
administrativos para apoiar ou endossar dirigentes eleitos ou candidatos a cargos públicos 
locais, estaduais, federais ou no exterior. 
 

 
C. INTERPRETAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

 
1. Situação das Organizações Internacionais – Organizações Distritais 

A diretoria declarará, e pelo presente declara, que em assuntos referentes ao distrito 
múltiplo como um todo, incluindo, mas não se limitando à estrutura das quotas, 
convenção do distrito múltiplo e assuntos desta natureza, o estatuto e regulamentos de 
cada subdistrito que compõe o respectivo distrito múltiplo deverão ser consistentes com o 
estatuto e regulamentos do respectivo distrito múltiplo, e com as normas da associação e 
da diretoria internacional. 
 

2. Esclarecimento sobre Áreas Jurisdicionais– Europa 
A diretoria determinará, e pelo presente determina, que o Distrito 118 (Turquia) faz parte 
da área jurisdicional que inclui a Europa. 
 

3. Esclarecimento sobre Áreas Jurisdicionais– Europa 
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A diretoria definirá, e pelo presente define que a área jurisdicional da Europa inclui o 
Distrito 128 (Israel) 
 

4. Interpretação da frase "Moedas Selecionadas pela Diretoria Internacional" 
A frase "moedas escolhidas pela diretoria" como aparece no Estatuto e Regulamentos 
Internacionais seja interpretada como dólares americanos até que uma moeda diferente 
seja escolhida pela diretoria  
internacional. 
 

5. Interpretação de vaga no cargo de ex-presidente imediato da Associação  
Internacional de Lions Clubes 
Uma vaga na diretoria internacional resultante de falecimento do ex-presidente imediato 
da Associação Internacional de Lions Clubes permanecerá vaga até que seja preenchida 
pelo sucessor do  
ex-presidente imediato de referida associação. 
 

6. Interpretação da frase "ex-governador de distrito imediato" 
A frase 'ex-governador de distrito imediato' será interpretada como o Leão (vivo ou 
falecido) que serviu por último e  
completou a gestão para a qual foi eleito ou nomeado como governador de distrito. 
 

7. Interpretação da frase "dólares e centavos" conforme consta no Artigo VIII do 
Estatuto e Regulamentos Internacionais 
A frase "dólares e centavos" consta contida no Estatuto Internacional será interpretada 
como dólares (US$) e centavos (US¢) dos Estados Unidos. 
 

8. Interpretação da frase "livre transferência" 
A frase "livre transferência" significa autoridade legal de fazer o câmbio dos fundos da 
associação em moedas locais por dólares americanos e transferir tais fundos para as 
contas da associação fora do país onde foi feito o depósito. 
 

9. Condição de delegado para dirigentes internacionais atuais, ex-presidentes 
internacionais, ex-diretores internacionais, presidentes de conselho e ex-
governadores de distrito 
Um dirigente internacional atual ou passado, ao qual tenham sido atribuídos privilégios 
de delegado em uma convenção internacional ou de distrito (único, sub, múltiplo ou 
provisório), independentemente da quota de delegados de seu clube, poderá lançar 
somente um voto de sua escolha para cada cargo a ser preenchido e um voto de sua 
escolha sobre cada questão apresentada à respectiva convenção. 
 

10. Interpretação da frase "idoneidade moral e boa reputação em sua comunidade" 
 
A frase "bom caráter moral e boa reputação em sua comunidade" constante do Artigo 
VIII, Seção 2, do Estatuto Internacional seja aplicada tanto aos atuais com aos futuros 
associados de Lions clubes. 
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Se um atual ou potencial associado do Lions se declarar culpado ou for considerado 
culpado por um tribunal de justiça por um crime de torpeza moral, ele/ela não satisfaz os 
critérios de bom caráter moral e boa reputação na sua comunidade e deve ser removido 
como associado do seu Lions clube. 
 
O termo "torpeza moral" deve ser definido de acordo com as leis da jurisdição em que a 
associação tem clubes estabelecidos. 
 
Se um atual ou potencial associado do Lions for formalmente acusado ou indiciado por 
um tribunal de justiça por um crime de torpeza moral, ele/ela não satisfaz os critérios de 
bom caráter moral e boa reputação na sua comunidade a até o momento em que uma 
decisão final e vinculante for feita sobre o assunto e o associado for inocentado de todas 
as acusações.  Em tal circunstância, o associado deve ser removido como um associado 
de seu Lions clube até que seja inocentado de todas as acusações de um crime de torpeza 
moral.  
 
Se um indivíduo cumpriu os termos da sua convicção e não estiver mais sob quaisquer 
restrições resultantes de uma convicção por crime de torpeza moral, ele poderá ser 
convidado a tornar-se associado de um Lions clube, se o clube determinar que o 
indivíduo demonstrou suficientemente ser de bom caráter moral e boa reputação na sua 
comunidade. 
 
Contudo, o caso excepcional de ser necessário tomar medidas imediatas a fim de evitar 
danos aos associados da associação ou ao público, ou para preservar a imagem da 
associação, o Comitê de Estatuto e Regulamentos Internacionais e a Diretoria 
Internacional são autorizados a analisar o quadro associativo do Lions clube e a tomar 
todas as medidas cabíveis. 
 

11. Interpretação da frase "vaga" conforme contida no Estatuto Internacional 
A palavra "vaga" que aparece no Artigo V, Seção 4, do Estatuto Internacional será 
interpretada como uma vaga existente e também como uma vaga prevista. 
 

12. Limites geográficos revisados dos distritos 
Sempre que o estatuto e regulamentos de um distrito (único, sub ou múltiplo) estabelecer 
expressamente seus limites geográficos, o distrito precisa emendar formalmente este 
documento para alterar ou mudar tais limites geográficos. Esta proposta, assim como 
qualquer outra emenda proposta, requer o voto favorável para ser adotada, de acordo com 
os documentos de governança do distrito. 
 

13. Uso de fundos transferidos do Fundo de Reserva de Emergência para o Fundo 
Geral em virtude do limite de 70% do Fundo de Reserva de Emergência referente às 
despesas totais da associação no ano anterior, mais a renda proveniente do fundo, será 
permitido para pagar todos os gastos autorizados da associação, incluindo, porém, não se 
limitando à publicação e distribuição da Revista LION. 

 
1314.Interpretação da elegibilidade para ser eleito 



Em vigor a partir de 13 de novembro de 2017 
Capitulo XV 

Página 14 

O conceito de "sendo então elegível de acordo com esse estatuto e regulamentos" deve 
ser interpretado como: 
 
a. Um candidato a terceiro vice-presidente ou diretor internacional será qualificado 

para ser eleito quando os endossos do candidato foram emitidos dentro do número de 
dias ou mais requeridos antes da data marcada de uma determinada convenção 
internacional e, em tais circunstâncias, esta convenção internacional em particular 
será contada como uma das três duas convenções internacionais consecutivas 
conforme o termo de validade estabelecido nos Regulamentos Internacionais.  

 
b. O termo de validade do endosso não pode ser iniciado até que o candidato esteja 

qualificado para ser eleito. Na eventualidade do candidato não estar qualificado para 
ser eleito em determinada convenção internacional, então essa convenção em 
particular não é contada como uma das três duas convenções internacionais 
consecutivas dentro do termo de validade.  Por exemplo, circunstâncias específicas 
sob as quais candidatos endossados não estão qualificados para serem eleitos estão 
enumeradas abaixo, mas não se limitam a: 
 
(1) Se o endosso de um distrito (único, sub ou múltiplo) a um candidato a terceiro 

vice-presidente ou diretor internacional for emitido em menor número do que 
o número requerido de dias antes da data marcada para uma determinada 
convenção internacional, o candidato não estará qualificado para ser eleito 
naquela convenção internacional em particular. 
 

(2) Se o endosso de um distrito múltiplo a um candidato a terceiro vice-presidente 
ou diretor internacional for emitido em menor número do que o número 
requerido de dias antes da data marcada para uma determinada convenção 
internacional, o termo de validade do endosso do subdistrito a um candidato 
será diferido e aquela convenção internacional em particular não será contada 
como uma das três duas convenções internacionais subsequentes sob o termo 
de validade do endosso de ambos os distritos (sub e múltiplo) (mesmo se o 
endosso do subdistrito foi emitido dentro do número de dias, ou em excesso 
do número de dias requerido antes da data marcada de uma convenção 
internacional).   
 

(3) Se a próxima convenção internacional for realizada no distrito único ou 
múltiplo que emitiu o endosso ao candidato, o candidato não estará 
qualificado a ser eleito naquela convenção internacional em particular 
 

(4) Se um candidato a terceiro vice-presidente ou diretor internacional receber um 
endosso de determinado distrito único ou múltiplo, mas um diretor dirigente 
internacional do mesmo distrito único ou múltiplo está presentemente 
servindo na Diretoria Internacional, o candidato não estará ainda qualificado a 
ser eleito até a convenção internacional na qual o mandato daquele 
diretor dirigente internacional em exercício findará. 
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1415.Interpretação da frase “associados que se afiliaram ao clube por pelo menos um 
ano e um dia” 

A frase “associados que se afiliaram ao clube por pelo menos um ano e um dia”, assim 
como aparece no Estatuto e Regulamentos Internacionais, seja interpretada como segue: 
 
a. Um associado transferido será contado como um associado para o cálculo de 

delegados do clube se o associado transferido pertencer ao clube para o qual foi 
transferido por pelo menos um ano e um dia. 
 

b. Um associado reinscrito será contado como um associado do clube para o cálculo de 
delegados do clube desde que o associado reinscrito o tenha sido por um período ou 
períodos cumulativos de pelo menos um ano e um dia. 
 

c. Um clube recém-organizado terá direito a um delegado e um suplente até completar 
um ano e um dia de existência. Daí em diante, a sua quota de delegados será baseada 
no número de associados inscritos no clube por um ano e um dia. 
 

d. Os clubes que forem liberados da situação de status quo terão sua quota de delegados 
baseada no número de associados inscritos no clube por pelo menos um ano e um dia 
na época que foram retirados de status quo ou suspensão financeira. Contudo, um 
clube que for liberado da classificação de status quo terá direito a um mínimo de um 
delegado e um suplente. 
 

1516.Interpretação das Qualificações do Primeiro e Segundo Vice-Governador de 
Distrito já que as qualificações se referem a uma equivalência entre os Dirigentes 
de Lions e de Lioness Clubes 

Os Regulamentos Internacionais, no seu Artigo IX, Seção 6(b)(1) e 6(c)(1) estabelecem 
que um candidato ao cargo de primeiro e segundo vice-governador de distrito deve: “ser 
associado ativo em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube devidamente 
constituído e em pleno gozo de seus direitos no distrito único ou subdistrito” e que a 
partir do encerramento da  
convenção internacional de 2002 com o propósito limitado de interpretar as qualificações 
aos cargos distritais de primeiro e segundo vice-governador de distrito, servindo como 
presidente de clube ou membro da diretoria de um Lioness clube será considerado 
equivalente ao desempenho do cargo de presidente de clube ou membro da diretoria de 
um Lions clube. 
 
As associadas de um Lions clube podem, portanto, usar o serviço como presidentes de 
um Lioness clube ou como membros da diretoria de um Lioness clube como 
cumprimento das qualificações para eleição ao cargo de primeiro e segundo vice-
governador. 
 

1617.Interpretação da frase "ter completado ou estar completando o seu mandato, por 
eleição ou nomeação, como diretor internacional". 
A partir do encerramento da convenção internacional de 2002, a interpretação do 
requisito que consta do Artigo II, Seção 2(a)(2) dos Regulamentos Internacionais, que um 
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candidato ao cargo de terceiro vice-presidente deve “ter completado ou estar 
completando o seu mandato, por eleição ou nomeação, como diretor internacional” 
requer que tenha completado um mandato completo ou a maior parte dele como diretor 
internacional. 
 

1718.Interpretação do termo "desistência" conforme contido no Estatuto Internacional 
A partir do encerramento da convenção internacional de 2002, o termo “desistência do 
candidato” conforme consta do Artigo II, Seção 4(a) (iii) dos Regulamentos 
Internacionais não deve ser interpretado como a decisão de um candidato endossado de 
abandonar a candidatura ou de deixar de apresentar o seu nome ao Comitê Internacional 
de Indicações em uma determinada convenção internacional. 
 

1819.Interpretação dos requisitos para procedimentos do distrito 
O Artigo IX, Seção 5 dos Regulamentos Internacionais, restringindo o requisito de 
qualificações além daquelas estabelecidas no Estatuto e Regulamentos Internacionais 
para candidatos a cargo internacional também se aplica aos candidatos ao cargo de vice-
governador de distrito apesar de que  
um vice-governador de distrito não é um dirigente internacional. 
 

1920.Interpretação dos Requerimentos para Avisos de Convocação para a Convenção 
Oficial e Aviso de Emendas. 

A publicação da Convocação e Oficial da Convenção e Aviso de Emendas, conforme 
prescrito no Artigo XI, Seção 2 do Estatuto Internacional e Artigo VI, Seção 2, e Artigo 
XIII, Seção 2 dos Regulamentos Internacionais, são considerados como sendo suficientes 
para atender às seguintes exigências:  (a) publicação de tais avisos em inglês na edição 
oficial da sede da Revista Lion dentro do prazo estipulado e o envio de tais avisos para 
todas as outras edições oficiais da Revista Lion nos devidos idiomas para publicação 
imediata, logo após o recebimento ou dentro de um prazo especificado de acordo com o 
Capítulo XVII do Manual de Normas da Diretoria; (b) publicação de tais avisos no 
website da associação em todos os idiomas oficiais dentro do prazo exigido e, (c) envio 
de mensagem por e-mail relativa à disponibilidade de tais avisos no website da 
associação em todos os idiomas oficiais para um dirigente de cada clube para o qual a 
associação tenha um endereço de e-mail. 
 
 

D. PARECER JURÍDICO 
 
1. Afiliação a organizações não Leonísticas 

Nenhum Lions clube ou distrito ou distrito múltiplo ou fórum ou organização Leonística 
deverá afiliar-se a uma organização multinacional não Leonística de maneiras a 
estabelecer direitos e deveres entre as partes, exceto com aprovação prévia da diretoria 
internacional. 
 

2. Auxílio Financeiro aos Candidatos 
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PERGUNTA: Um distrito múltiplo pode estabelecer taxas para financiar campanhas de 
candidatos a cargo internacional? 
 
OPINIÃO: Sim. O Estatuto Internacional concede aos distritos múltiplos o direito de 
representação em nível internacional. Inerente a este direito acha-se o direito de financiar 
os esforços necessários para conseguir tal representação. Portanto, conclui-se que tais 
fundos podem ser angariados junto aos associados do respectivo distrito múltiplo. Tal 
cobrança pode ser efetuada de acordo com as cláusulas contidas no estatuto do distrito 
múltiplo referente a aumento de taxas. 
 

3. Permissão relativa à bebida alcoólica 
Nenhum Lions clube pode obter permissão para distribuir bebida alcoólica em seu nome 
quando o objetivo principal da permissão for a venda de bebida alcoólica ao público. 
 

4. Organizações de Ex-Dirigentes de Clube, Distrito e Internacionais 
A diretoria recusará, e pela presente recusa, reconhecimento oficial a organizações de ex-
dirigentes de clube, distrito e internacionais, mas permitirá a sua existência e 
funcionamento, desde que não: 
 
a. infrinjam o Estatutos e Regulamentos Internacionais e as normas da Diretoria 

Internacional. 
b. estabeleçam e/ou cobrem quotas; 
c. envolverão a participação que não seja em base voluntária; 
d. imponham ou criem uma estrutura governamental superior ou que impeça o próprio 

funcionamento do clube normal e das organizações distritais. 
 

5. Violações ao Estatuto Internacional, Manual de Normas da Diretoria, princípios 
e/ou objetivos do Leonismo por associados Leões individuais 
Na eventualidade de qualquer associado de Lions clube, no parecer da diretoria 
internacional, ter tido uma conduta em violação ao Estatuto e Regulamentos 
Internacionais, normas da diretoria, ou contra o Código de Ética e/ou Propósitos do 
Leonismo, o seguinte procedimento será observado. 
 
a. O associado Leão individual e seu o clube serão informados da violação instruídos 

que tal violação deve cessar; 
b. Se o associado individual do Lions clube não cumprir com esta instrução da diretoria 

internacional, seu clube será instruído a cancelar a sua afiliação; 
c. Se o clube do indivíduo não remover o Leão de sua lista de associados dentro de 30 

dias da notificação, o clube será colocado em status quo. 
 

6. Guarda das cédulas 
A associação deverá manter todas as cédulas originais da convenção internacional, sejam 
usadas ou em branco, até 60 dias após o encerramento da convenção internacional, logo 
após o encerramento da convenção na qual foi realizada a eleição. Se após transcorrer 
esse período ficar determinado que nenhum protesto foi apresentado contra a eleição ou, 
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no caso de ter sido apresentado já ter sido solucionado, as cédulas serão destruídas sem 
arquivo permanente de tais documentos. 
 

7. Reuniões por Vídeo/Teleconferência  
 
O presidente internacional poderá autorizar a realização de reuniões ordinárias e 
extraordinárias da diretoria internacional através de vídeo/teleconferência. A votação 
durante as reuniões por meio de vídeo/teleconferência será feita através de cédulas 
enviadas eletronicamente ou por outros meios adequados. A determinação do uso de voto 
secreto deve seguir o procedimento estabelecido no Capítulo III, Parágrafo A.3., do 
Manual de Normas da Diretoria Internacional. 
 

8. Solicitação de Clube  
As normas de etiqueta estabelecem que deve ser pedido permissão ao entrar na área 
geográfica de outro clube. 
 

9. Promoção de interesses comerciais profissionais e/ou privados 
Os associados Leões, clubes, distritos (únicos, subdistritos e múltiplos) e entidades 
estabelecidas e/ou patrocinadas por Leões estão autorizados a usar seus conhecimentos 
relativos a outros associados para fins de desenvolvimento de redes de contatos, discutir e 
promover interesses profissionais e/ou comerciais particulares de associados, incluindo 
atividades relativas a discussões pessoais entre associados, convites para apresentações 
ou distribuição de materiais promocionais ou outras informações a associados, mediante 
pedido. Fica proibida a promoção não solicitada ou autorizada de interesses profissionais 
e/ou comerciais privados, e/ou o uso de listas de endereços, anuários ou outras listas de 
associados, clubes, distritos para correspondências não solicitadas (correio, correio 
eletrônico, fax ou outro) para qualquer objetivo ou benefício profissional e/ou pessoal. 
 
 

E. CLUBE INTERNACIONAL DE TROCA DE DISTINTIVO 
 
Um "Clube Internacional de Troca de Distintivo", poderá ser organizado, desde que o clube 
não entre em funcionamento até que seus documentos básicos sejam apresentados à diretoria 
internacional para serem aprovados. 
 
 

F. CLUBES FILATÉLICOS EM PAÍSES LEONÍSTICOS 
 
1. Clubes filatélicos poderão ser estabelecidos somente para Leões em qualquer clube ou 

distrito (único, sub ou múltiplo), desde que estes sejam aprovados pelo respectivo clube 
ou distrito (único, sub ou múltiplo) e um relacionamento de trabalho seja estabelecido 
com o Clube Filatélico Lions Clubs International. 
 

2. Clubes Filatélico de Lions International 
Propaganda - O Clube Filatélico de Lions Clubs International poderá aceitar propaganda 
em sua publicação oficial sujeita ao cumprimento dos seguintes requisitos: 
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a. Estrutura das taxas a ser apresentada à Divisão de Assuntos Jurídicos para aprovação. 

 
b. Normas quanto às devoluções das companhias de propaganda serão formuladas e 

aprovadas pela Divisão de Assuntos Jurídicos. 
 

c. Ética das propagandas também a ser formulada e aprovada pela Divisão de Assuntos 
Jurídicos. 
 
 

G. PARTICIPAÇÃO DE LIONS CLUBE NO SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS 
 
O consultor jurídico deverá informar aos Lions clubes que o consultarem que a participação 
nos programas de seguro dos funcionários usados pela associação será limitada apenas aos 
funcionários da associação, pois somente eles estão sob seu controle e que precedentes 
administrativos pouco práticos seriam criados se permitisse que funcionários de Lions clubes 
participassem de tais programas. 
 
 

H. CONTRATOS 
 
Nenhum contrato que comprometa a associação será executado em nome ou poderá ser 
vinculado à associação, a menos que seja examinado e aprovado de acordo com as Normas 
de Compras da associação. Os fundos destinados à cobertura de tais contratos deverão 
constar do orçamento aprovado pela diretoria internacional. 
 
 

I. CONFLITOS DE INTERESSE 
 
Por um período de dois anos após terminar o seu mandato no cargo ou nomeação, a  
associação não iniciará um contrato, ou se tornará parte de qualquer contrato ou transação de 
qualquer tipo no qual qualquer dirigente, diretor, ex-presidente internacional, ex-diretor 
internacional ou assessor nomeado para a diretoria da associação, ou qualquer firma ou 
entidade de qualquer espécie na qual tal dirigente, diretor, ex-presidente internacional, ex-
diretor internacional ou assessor nomeado à diretoria tenha controle através de ações ou 
outros interesses, ou derive ou possa derivar qualquer benefício financeiro direto ou indireto. 
 
 

J. PROCEDIMENTOS PARA A RESOLUÇÃO DE DISPUTAS  
 
1. Procedimento Relativo a Queixas Estatutárias 

 
Todas as Queixas Estatutárias com Exceção dos Protestos à Eleição de Governador 
de Distrito/Primeiro e Segundo Vice-Governador de Distrito 
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Todas as queixas, reivindicações ou reclamações, aqui chamadas, coletivamente, de 
"queixas" feitas quanto à interpretação, infração ou aplicação do Estatuto e Regulamentos 
da Associação Internacional ou de qualquer norma ou procedimento adotado 
periodicamente pela diretoria internacional devem, como condição prévia a qualquer 
processo jurídico para interpretar, compelir ou declarar direitos ou obrigações sob 
qualquer das disposições dos estatutos ou regulamentos, normas da diretoria internacional 
ou qualquer outra norma ou procedimento adotado periodicamente pela diretoria 
internacional, ser primeiramente apresentadas e determinadas em conformidade com o 
procedimento a seguir. Todo clube que apresentar uma queixa nos termos do presente 
procedimento, com exceção dos que dizem respeito a eleição de um governador de 
distrito, ou a um primeiro ou segundo vice-governador de distrito, que faça parte de 
outras regras de procedimento, deve fazê-lo em conformidade e em tempo hábil, 
observando cada etapa do procedimento. Além disto, a cada etapa do procedimento, o 
requerente deverá apresentar atas assinadas pelo clube ou secretário do clube certificando 
que uma resolução em apoio à apresentação da queixa foi adotada pela maioria dos 
associados do clube ou gabinete distrital. O não cumprimento a esta determinação 
impedirá a continuação do processo da queixa e constituirá uma renúncia a todos os 
direitos de ação conforme previsto nos estatutos e regulamentos, normas da diretoria 
internacional ou qualquer outra norma ou procedimento adotado periodicamente pela 
diretoria internacional referente a esta queixa. Caso uma apelação não for feita em tempo 
hábil, obedecendo a sequência para a próxima etapa da queixa, a queixa e todos os 
assuntos pertinentes serão conclusivos e obrigatoriamente acatados baseando-se na 
decisão da queixa da etapa anterior. 
 
Primeira etapa da queixa 
 
Somente um Lions clube ou distrito (único, sub e múltiplo) em pleno gozo de seus 
direitos na associação estará apto a apresentar uma queixa. A queixa deve ser apresentada 
por escrito ao distrito (único ou sub) no qual o clube está localizado, com uma cópia para 
a Divisão Jurídica, dentro de 30 dias depois do requerente ter tomado ou deveria ter 
tomado conhecimento da ocorrência do evento em que a queixa está baseada. A queixa, 
por escrito, deve descrever a natureza da questão e a solução desejada. O governador de 
distrito ou a pessoa por ele designada, deverá então fornecer uma cópia da queixa à 
pessoa contra a qual a queixa está sendo feita, doravante chamada de requerido, e 
também à associação internacional, convidando o requerido a conciliar-se e, dentro de 30 
dias após ter recebido a queixa, examinar e procurar resolver a disputa. Se o requerente se 
recusar a participar da conciliação, a queixa e toda a documentação pertinente serão 
consideradas sem efeito. O distrito deverá utilizar todos os meios para conciliar a queixa. 
Se a conciliação fracassar, o distrito deverá notificar o requerente, o requerido e a Divisão 
Jurídica por escrito do seu fracasso, fornecendo ao requerente e à associação 
internacional um aviso de fracasso de conciliação. 
 
Uma queixa apresentada conforme a primeira etapa de queixa deverá ser acompanhada de 
uma taxa de apresentação da queixa no valor de US$ 250,00 ou o seu equivalente em 
moeda local, pagável por todos os requerentes ao distrito, devendo ser entregue ao 
governador de distrito no momento em que a queixa for apresentada. No evento da 
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queixa ser resolvida ou retirada antes dos conciliadores chegarem a uma decisão, uma 
quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito como taxa administrativa e US$ 
75,00 deverão ser restituídos ao requerente e US$ 75,00 devem ser pagos ao requerido 
(divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido). No evento da queixa não 
ser resolvida ou retirada dentro do prazo estabelecido para a Primeira Etapa da Queixa, 
estabelecido por este procedimento (a não ser que a ampliação de tempo seja concedida 
por justa causa), então a taxa total deverá ser automaticamente retida pelo distrito como 
taxa administrativa, não devendo ser restituída a nenhuma parte. Todas as despesas 
incorridas relativas à Etapa Um da Queixa serão da responsabilidade do distrito, a não ser 
que as normas do distrito estabeleçam que todas as despesas incorridas relativas a este 
procedimento de resolução de disputa devem ser pagas com base igualitária pelas partes 
envolvidas na disputa. 
 
Segunda etapa da queixa 
 
Dentro de 10 dias do recebimento do aviso de fracasso de conciliação do distrito, o 
requerente, se desejar prosseguir com a queixa, deve apresentar um aviso de queixa, por 
escrito, ao distrito múltiplo no qual o clube está localizado. O aviso de queixa deverá 
explicar os fundamentos da queixa, as circunstâncias que a cercam e a solução solicitada 
pelo requerente. O requerente deverá apresentar, com o seu aviso de queixa, todos e 
quaisquer documentos pertinentes, inclusive atestados, que sejam relevantes ou que 
apoiem o requerente. Dentro de 15 dias do recebimento do aviso de queixa, o presidente 
do conselho do distrito múltiplo ou a pessoa por ele designada deverá fornecer uma cópia 
do aviso de queixa e seus anexos ao requerido contra quem o requerente solicitou uma 
solução, com cópia para a associação internacional.  Subsequentemente, o requerido terá 
45 dias para apresentar uma contestação por escrito ao aviso de queixa. A contestação do 
requerido deverá apresentar uma defesa às alegações constantes da queixa, fornecer 
cópias dos documentos pertinentes, inclusive atestados e, se for necessário, sugerir uma 
solução apropriada. Dentro de 45 dias do recebimento da contestação do requerido ao 
aviso de queixa, o conselho de governadores do distrito múltiplo deverá nomear uma 
comissão composta de pelo menos três membros neutros para investigar o aviso de 
queixa e a contestação. Os membros do comitê deverão ser ex-governadores de distrito, 
em pleno gozo de seus direitos, pertencentes a clubes em dia com suas obrigações, os 
quais não fazem parte da disputa no distrito múltiplo no qual a disputa se originou, 
devendo ser imparciais sobre o assunto em disputa e sem ter lealdades a qualquer uma 
das partes da disputa. Assim que forem nomeados, os conciliadores serão conferidos de 
plena autoridade, apropriada e necessária para resolver ou decidir a disputa de acordo 
com este procedimento.  Ao investigar, o comitê poderá exigir documentos, tanto do 
requerente como do requerido, ou de outros que não fazem parte do processo da queixa, 
entrevistar testemunhas e empregar outros meios de investigação. Dentro de 45 dias do 
término da investigação, o comitê examinará o material escrito submetido pelo requerente 
e pelo requerido, bem como as informações obtidas através da investigação, 
comunicando, em seguida, ao requerente e ao requerido, com cópia para a divisão 
jurídica, a decisão do distrito múltiplo resolvendo as questões apresentadas no aviso de 
queixa. A decisão por escrito deverá ser assinada por todos os membros do comitê, com a 
discordância de qualquer conciliador devidamente anotada, A decisão dos membros do 
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comitê deverá ser coerente com qualquer provisão aplicável do Estatuto e Regulamentos 
Internacionais, do Distrito Múltiplo e do Distrito e com as normas da Diretoria 
Internacional, estando sujeita à autoridade e ao parecer da Diretoria Internacional 
conforme discrição da Diretoria Internacional ou pessoa por ela designada. Uma queixa 
apresentada conforme ao procedimento de Segunda Etapa da Queixa deverá ser 
acompanhada de uma taxa de apresentação da queixa no valor de US$ 250,00 ou o seu 
equivalente em moeda local, pagável por todos os requerentes ao distrito múltiplo que 
deverá enviá-la ao presidente do conselho no momento em que a queixa for apresentada. 
No evento da queixa ser resolvida ou retirada antes dos conciliadores chegarem a uma 
decisão, uma quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito múltiplo como taxa 
administrativa e US$ 75,00 deverão ser restituídos ao requerente e US$ 75,00 devem ser 
pagos ao requerido (divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido). No 
evento do comitê nomeado determinar que a queixa tenha mérito e a queixa for mantida, 
a quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito múltiplo como taxa administrativa 
e US$ 150,00 deverão ser reembolsados ao requerente. No evento do comitê nomeado 
negar a queixa por alguma razão, a quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito 
múltiplo como taxa administrativa e US$ 150,00 deverão ser pagos ao requerido 
(divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido). No evento da queixa não 
ser resolvida, retirada, mantida ou negada dentro do espaço de tempo estabelecido por 
este procedimento (a não ser que a ampliação de tempo seja concedida por justa causa), 
então a taxa total deverá ser automaticamente retida pelo distrito múltiplo como taxa 
administrativa, não devendo ser restituída a nenhuma parte. Todas as despesas incorridas 
relativas à Segunda Etapa da Queixa serão da responsabilidade do distrito múltiplo, a não 
ser que as normas do distrito múltiplo estabeleçam que todas as despesas incorridas 
relativas a este procedimento de resolução de disputa devam ser pagas com base 
igualitária pelas partes envolvidas na disputa. 
 
Terceira etapa da queixa 
 
Caso requerente ou o requerido não estiver satisfeito com a decisão do distrito múltiplo, 
dentro de 30 dias do recebimento da decisão do distrito múltiplo, ele deverá apresentar 
um recurso à associação internacional descrevendo a natureza do problema e a solução 
desejada. A parte interessada, a respeito da qual se está solicitando uma solução, e a 
associação internacional deverão receber cópia do recurso. 
 
Uma queixa ou recurso apresentado conforme o procedimento de Terceira Etapa da 
Queixa deverá ser acompanhada de uma taxa de apresentação da queixa no valor de US$ 
250,00 ou o seu equivalente em moeda local, pagável por todos os requerentes à 
associação internacional, que deverá enviá-la à divisão jurídica no momento em que o 
recurso for apresentado. No evento da queixa/recursos ser resolvido ou retirado antes de 
qualquer aviso, reunião ou decisão, conforme previsto na Terceira e Quarta Etapas da 
Queixa, uma quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pela associação internacional como 
taxa administrativa e US$ 75,00 deverão ser restituídos ao requerente e US$ 75,00 devem 
ser pagos ao requerido (divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido). No 
evento da queixa/recurso não ser resolvido ou retirado antes de qualquer aviso, reunião 
ou decisão conforme previsto na Terceira ou Quarta Etapas da Queixa, então a taxa total 
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deverá ser automaticamente retida pela associação internacional como taxa 
administrativa, não devendo ser restituída a nenhuma parte. 
 
O recurso deverá ser processado de acordo com as seguintes regras de procedimento: 
 
a. Dentro de 30 dias do recebimento do aviso de recurso, a associação internacional 

deverá convocar uma conferência entre o requerente e o requerido para averiguar os 
fatos. A conferência deverá ser conduzida pelo  
administrador executivo da associação internacional ou por outros funcionários da 
associação internacional, conforme designado pelo administrador executivo. Se o 
requerido for o diretor executivo, o recurso deverá ser apresentado a qualquer 
dirigente executivo da associação internacional, que em seguida deverá comandar a 
conferência para averiguação dos fatos. Durante a conferência, o administrador 
executivo ou a pessoa por ele designada deverá tentar, dentro do possível, resolver as 
questões apresentadas no recurso. Se dentro de 15 dias depois, o administrador 
executivo ou a pessoa por ele designada não puder resolver as questões apresentadas 
no recurso de modo que seja satisfatório para o requerente ou para o requerido, o 
requerente, o requerido e a associação internacional deverão receber uma notificação 
de fracasso da resolução do recurso.  
 

b. Dentro de 30 dias do recebimento da notificação de fracasso da resolução do recurso, 
o requerente ou o requerido deverá solicitar, por escrito, que a diretoria internacional 
examine as questões e tome uma decisão por intermédio do Comitê de Revisão e 
Conciliação. 
 

c. Queixa Estatutária de Distrito Múltiplo 
Uma queixa poderá ser apresentada pelo distrito múltiplo que esteja em pleno gozo 
dos seus direitos para com a associação, devendo ser apresentada por escrito à 
Diretoria Internacional dentro de 30 dias após o requerente ter tomado ou deveria ter 
tomado conhecimento da ocorrência do evento no qual a queixa está baseada. A 
queixa, por escrito, deve descrever a natureza da questão e a solução desejada. O 
distrito múltiplo deverá solicitar, por escrito, que a diretoria internacional examine as 
questões e tome uma decisão por intermédio do Comitê de Revisão e Conciliação. 
 
Seleção do Comitê de Revisão e Conciliação 
 
O Comitê de Revisão e Conciliação deverá ser composto pelo Comitê de Estatuto e 
Regulamentos da diretoria internacional. O comitê poderá acrescentar, dentro de 45 
dias do recebimento da notificação de fracasso para resolução do recurso, até dois 
membros adicionais em pleno gozo de seus direitos de um Lions clube os quais, na 
opinião dos membros do comitê, possuam as habilidades especiais necessárias para a 
resolução das questões. Os membros do Comitê de Revisão e Conciliação deverão 
designar um presidente do comitê, o qual coordenará os seus trabalhos, encarregando-
se inclusive da elaboração e do estabelecimento das agendas e da programação das 
sessões do comitê, devendo ainda manter a ordem, preparar recomendações, designar 
funções a serem desempenhadas pelos membros, resolver questões de procedimento, 
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explicar as opções quanto a um acordo, determinar a conveniência e o número de 
testemunhas e abordar qualquer outra questão, tanto de interesse do requerente como 
do requerido. 
 
Agendamento do Comitê de Revisão e Conciliação 
 
Dentro de 30 dias da seleção do Comitê de Revisão e Conciliação, este comitê deverá 
notificar o requerente, o requerido e a associação internacional da (a) hora, data e 
local em que o Comitê de Revisão e Conciliação se reunirá; (b) nomes e títulos dos 
cinco membros do comitê; (c) bem como da oportunidade para o requerente e para o 
requerido apresentarem os seus casos nessa reunião, incluindo (1) oportunidade de 
serem representados por um advogado às suas próprias custas; (2) oportunidade de 
obterem documentos e informações antes da reunião; (3) oportunidade de 
apresentarem documentos escritos como evidência; (4) oportunidade de apresentarem 
depoimento oral de testemunhas; (5) oportunidade de defenderem seu caso 
verbalmente durante a reunião; (6) oportunidade de apresentarem argumentos por 
escrito antes e no final da reunião do Comitê de Revisão e Conciliação; e (7) 
oportunidade de apresentarem argumentos por escrito em resposta aos argumentos 
escritos apresentados pela parte contrária. 
 
Função e Autoridade do Comitê de Revisão e Conciliação 
 
O Comitê de Revisão e Conciliação deverá examinar os fatos e as circunstâncias 
pertinentes ao recurso, podendo ainda, a seu critério, convocar as suas próprias 
testemunhas à reunião e solicitar documentos e informações. 
 
Decisão do Comitê de Revisão e Conciliação 
 
Dentro de 60 dias após a conclusão da reunião do Comitê de Revisão e Conciliação e 
do recebimento de todos os argumentos escritos do requerente e do requerido, o 
Comitê de Revisão e Conciliação deverá emitir por escrito, a Decisão do Comitê de 
Revisão e Conciliação. Esse comitê poderá confirmar, anular ou modificar a decisão 
do distrito múltiplo, descrever a ação apropriada a ser tomada, podendo ainda decidir 
que deve haver compensação por danos ou isenção de compensação, podendo ainda 
decidir que o requerente ou o requerido deve pagar honorários razoáveis de advogado 
e custos da parte que está processando ou defendendo o requerente, a decisão do 
distrito múltiplo ou o recurso. A decisão do Comitê de Revisão e Conciliação não 
poderá ir além das questões levantadas no recurso. Uma cópia da decisão do Comitê 
de Revisão e Conciliação deverá ser deverá ser fornecida ao requerente, ao requerido 
e à associação internacional. 
 
Quarta etapa da queixa 
 
Caso requerente ou o requerido não estiver satisfeito com a decisão do distrito 
múltiplo, dentro de 30 dias do recebimento da decisão, ele deverá apresentar um 
recurso à associação internacional descrevendo a natureza do problema e a solução 
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desejada. Dentro de 45 dias, o requerente e o requerido deverão fornecer 
simultaneamente à diretoria internacional 45 cópias de quaisquer argumentos por 
escrito, ou documentos adicionais. Desde que a mencionada solicitação de revisão 
seja recebida no escritório da sede internacional pelo menos 30 dias antes da data da 
próxima reunião ordinária agendada, a diretoria internacional examinará então a 
decisão do Comitê de Revisão e Conciliação e todos os argumentos por escrito ou 
documentos adicionais fornecidos pelo requerente ou pelo requerido e, dentro de 60 
dias desta reunião, emitirá uma decisão em nome da diretoria internacional. No 
evento de tal solicitação não ser recebida pelo menos trinta (30) dias antes da próxima 
reunião ordinária agendada, a diretoria internacional reserva-se o direito de ouvir o 
assunto na próxima reunião. A decisão da Diretoria Internacional deve ser final e 
vinculante para requerente e o requerido. 
 
Procedimentos adicionais 
 
(1) A diretoria internacional reserva-se o direito de acelerar este procedimento, 

que poderá incluir a eliminação de uma ou mais etapas mediante apresentação 
de justa causa. Dentro do tempo permitido para apresentar uma queixa ou 
recurso sobre qualquer Etapa da Queixa oferecida neste procedimento, 
qualquer requerente ou requerido poderá submeter uma solicitação por escrito 
à Divisão de Assuntos Jurídico da associação internacional para aprovação de 
que seja eliminada uma ou mais etapas da queixa, oferecendo todas as razões 
para tal solicitação, que deverá ser analisada e decidida conforme discrição do 
presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos da Diretoria Internacional. 
 

(2) Qualquer limite de tempo especificado neste procedimento poderá ser 
encurtado ou alongado pelo responsável pela tomada de decisão por uma 
Etapa da Queixa específica, mediante justa causa. 
 

(3) Os membros do Comitê de Revisão e Conciliação serão reembolsados de 
acordo com as Regras de Auditoria da associação internacional pelas despesas 
razoáveis que possam ter incorrido pela participação no Comitê de Revisão e 
Conciliação. 
 

(4) O requerente e o requerido não poderão engajar em ações administrativas ou 
judiciais durante o processo da queixa. 
 

(5) Antes da reunião do Comitê de Revisão e Conciliação, cada parte terá uma 
oportunidade razoável para examinar os documentos apresentados pela parte 
contrária e de apresentar documentos adicionais. Todos os documentos que 
serão apresentados como evidência devem ser submetidos ao Comitê de 
Revisão e Conciliação pelo menos 10 dias antes da reunião do Comitê de 
Revisão e Conciliação. 
 

(6) O requerente e o requerido podem ser representados por seus advogados em 
qualquer etapa da queixa. 
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2. Procedimento para queixa referente à eleição de governador de distrito e de 

primeiro e segundo vice-governador de distrito 
 
As seguintes regras de procedimento serão aplicadas para a audiência de queixas 
estatutárias referentes a irregularidades em eleições de governador e de primeiro e 
segundo vice-governador de distrito: 
 
Diretrizes sobre a distribuição de documentos: As partes envolvidas na queixa devem 
enviar todos os documentos e cópias à Divisão Jurídica e à Sede Internacional para 
distribuição aos membros do Comitê de Estatuto e Regulamentos e à Diretoria 
Internacional. Todas as partes envolvidas na queixa não devem distribuir os documentos 
diretamente aos diretores ou dirigentes executivos. 
 
a. Queixa 

 
(1) Pode ser apresentada uma queixa apenas por um candidato vencido na 

candidatura ao cargo de governador ou primeiro e segundo vice-governador 
de distrito na eleição distrital que está sendo contestada.  A queixa 
apresentada pelo candidato vencido deve ser acompanhada de uma resolução 
de apoio à apresentação da queixa pelo Lions clube do candidato que não 
obteve sucesso. Alternativamente, uma queixa pode ser apresentada pela 
maioria dos Lions clubes do distrito que estiverem em dia com as suas 
obrigações. A queixa deve ser acompanhada de uma resolução de apoio de 
para ser apresentada por cada um dos clubes do distrito que participam da 
queixa. 
 

(2) O aviso inicial sobre a queixa contendo os motivos para o protesto deve ser 
enviado por fax, e-mail ou por outra forma escrita e recebido na sede 
internacional dentro de cinco dias úteis de referida eleição. DESDE QUE, 
entretanto, os documentos da queixa formal estejam de acordo com o formato 
fornecido na Parte E e sejam enviados dentro de cinco (5) dias úteis. 
 

(3) Deve estar em conformidade com o formato do Item E. 
 

(4) Queixas referentes à eleição de governador de distrito devem vir 
acompanhadas da taxa de apresentação da queixa no valor de US$1.000,00 ou 
o seu equivalente em moeda local. No evento da queixa ser retirada antes da 
reunião na qual a queixa será analisada pelo Comitê de Estatuto e 
Regulamentos da Diretoria Internacional, uma quantia de US$200,00 deverá 
ser retida pelo distrito múltiplo como taxa administrativa e US$400,00 
deverão ser restituídos ao requerente e US$400,00 devem ser pagos ao 
requerido (divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido). No 
evento da Diretoria Internacional determinar que a queixa tem mérito e a 
queixa for mantida, a quantia de US$350 deverá ser retida pelo distrito 
múltiplo como taxa administrativa e US$650,00 deverão ser reembolsados ao 
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requerente. No evento da Diretoria Internacional determinar que a queixa não 
tem fundamento, a taxa de apresentação da queixa não será restituída. 
 

(5) Queixas referentes à eleição de primeiro e segundo governador de distrito 
devem ser acompanhadas da taxa de apresentação da queixa no valor de 
US$1.000,00 ou o seu equivalente em moeda local. No evento da queixa ser 
retirada antes do parecer da Diretoria Internacional, uma quantia de 
US$200,00 deverá ser retida pelo distrito múltiplo como taxa administrativa e 
US$400,00 deverão ser restituídos ao requerente e US$400,00 devem ser 
pagos ao requerido (divididos em partes iguais, caso haja mais que um 
requerido). No evento da Diretoria Internacional determinar que a queixa tem 
mérito e a queixa for mantida, a quantia de US$350 deverá ser retida pelo 
distrito múltiplo como taxa administrativa e US$650,00 deverão ser 
reembolsados ao requerente. No evento da Diretoria Internacional determinar 
que a queixa não tem fundamento, a taxa de apresentação da queixa não será 
restituída.  
 

(6) Uma cópia da queixa e documentos comprobatórios devem ser enviados pelo 
requerente, na mesma época e pelo mesmo método de comunicação às partes 
requeridas. Assim que a queixa for recebida, a Divisão Jurídica, sempre que 
viável, poderá enviar uma cópia da queixa para estas partes. Em nenhuma 
circunstância este documento isentará o requerente da sua responsabilidade. 
Verificação do envio da queixa para as partes requeridas deve ser apresentada 
quando a queixa for apresentada. A omissão deste requisito resultará na 
devolução da queixa por falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido 
negada. 
 

b. Resposta 
 
(1) A resposta à queixa deve partir somente das partes reclamadas, devendo 

seguir o formato estabelecido na Seção E abaixo e ser recebida na sede 
internacional pela Divisão Jurídica, não devendo exceder 10 dias após a data 
da solicitação. DESDE QUE, entretanto, o consultor jurídico, em consulta 
com o presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos, permita, por motivo  
justo, o envio por fax de referida resposta e/ou prorrogue por cinco dias a data 
de apresentação de qualquer resposta. 
 

(2) A resposta deverá conter uma cópia da ata oficial da convenção na qual a 
eleição foi realizada e cópias do estatuto e regulamentos do distrito e regras da 
convenção e/ou requisitos para votação. A ata deverá incluir um relatório dos 
procedimentos eleitorais da convenção distrital e os resultados da votação, 
devendo ser certificada quanto à sua exatidão pelo governador e secretário do 
gabinete distrital. A Divisão Jurídica poderá exigir a apresentação de 
documentos adicionais na resposta à queixa. Tais documentos deverão ser 
apresentados dentro do prazo permitido conforme estabelecido pela Divisão 
Jurídica, não devendo exceder 10 dias da data da solicitação. 
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(3) Uma cópia da resposta e documentos comprobatórios devem ser enviados pela 

parte requerida, na mesma época e pelo mesmo método de comunicação para 
as partes requerentes. Assim que a resposta for recebida, a Divisão Jurídica, 
sempre que viável, poderá enviar uma cópia da resposta para estas partes. Em 
nenhuma circunstância este documento isentará o requerente da sua 
responsabilidade. Verificação do envio da resposta para as partes requerentes 
deve ser apresentada junto com a resposta. A omissão deste requisito resultará 
na devolução da resposta por falta de cumprimento da formalidade ou por ter 
sido negada. 
 

c. Réplica à Resposta 
 
(1) Uma réplica à resposta poderá ser apresentada pela parte requerente, devendo 

ser recebido na Sede Internacional dentro de cinco dias do recebimento da 
resposta. A réplica deve ser limitada a cinco páginas, de acordo com o 
formato exigido na Parte E, abaixo. Não serão aceitos documentos adicionais. 
A réplica deve se referir unicamente aos assuntos tratados na resposta, se 
houver, sem repetir as alegações já contidas na queixa. 
 

(2) Uma cópia da réplica deve ser enviada pelo requerente, na mesma época e 
pelo mesmo método de comunicação às partes requeridas. Assim que a réplica 
for recebida, a Divisão Jurídica, sempre que viável, poderá enviar uma cópia 
da réplica para estas partes. Em nenhuma circunstância este documento 
isentará o requerente da sua responsabilidade. Verificação do envio da réplica 
para as partes requeridas deve ser documentada quando a réplica for 
apresentada. A omissão deste requisito resultará na devolução da réplica por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 
 

d. Resposta de Partes Não Envolvidas na Queixa 
A Divisão Jurídica poderá considerar qualquer resposta ou opinião de qualquer 
pessoa que não faça parte da queixa como sendo supérflua e/ou em não cumprimento 
às formalidades, devendo ser devolvida e/ou reconhecida como tal.  
 

e. Formato da queixa, resposta e réplica 
 
(1) A queixa original deve conter as seguintes partes na ordem relacionada: (a) 

apresentação dos fatos necessários para o entendimento da queixa, de modo 
exato e justo; (b) argumento contendo as afirmações da(s) parte(s) e 
justificações; (c) conclusão sucinta explicando a resolução desejada.  
 

(2) O texto de cada documento, inclusive de qualquer anexo, deverá ser em tipo 
ponto 12 ou maior (tipo pica, espaçamento 10 se for datilografado). O rodapé 
deverá ser em ponto 9 ou tipo maior (tipo elite, espaçamento 12 se for 
datilografado). Os documentos não poderão ser reduzidos ou  
condensados para aumentar o seu conteúdo. Documentos reduzidos 
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fotograficamente não serão considerados e serão devolvidos ao emissário. 
Cada documento deverá ser produzido em papel opaco de 8 1/2 x 11 
polegadas (21,5x28cm), ou A/4, espaço duplo, com margem de 3/4" (2 cm) 
em todos os lados, devendo ser grampeado ou colado no canto superior 
esquerdo. Os documentos podem ser impressos em apenas um lado da página.  
 

(3) A queixa e a resposta não poderão exceder dez (10) páginas, com cinco (5) 
páginas adicionais para a documentação comprobatória, sendo que a réplica à 
resposta não poderá exceder cinco (5) páginas, e nenhuma outra 
documentação será aceita.  Cada página deverá ser numerada em sequência 
como parte do limite total de páginas (por exemplo, página 1 de 10, página 2 
de 10). Pedidos para exceder os limites de páginas ou para oferecer 
documentos comprobatórios adicionais não serão atendidos. Além do limite 
estipulado de páginas, uma página de capa deverá ser incluída contendo, a 
partir do seu topo, a seguinte informação: (a) número do distrito, (b) nome, 
endereço, e-mail e fax da parte que apresenta a queixa, (c) nome, endereço, e-
mail e fax das partes requeridas, (d) data da eleição, e (e) resultados da eleição 
incluindo a tabulação dos votos.  
 

(4) No final do documento apresentado deve constar a assinatura original da parte 
que está apresentando o documento, diretamente abaixo da seguinte 
declaração: “Concordo por meio deste que a decisão da Diretoria 
Internacional é final e vinculante." Além disso, cada página do documento 
deve conter a rubrica da parte apresentando a queixa. Também, no caso de a 
queixa ser apresentada por meios eletrônicos, deve-se incluir uma declaração 
certificando que os documentos enviados por meios eletrônicos são uma cópia 
fiel do original. 
 

(5) A Divisão Jurídica não aceitará para consideração qualquer documento que 
não esteja em cumprimentos dessas diretrizes, devendo devolvê-lo indicando 
as diretrizes que não foram observadas. Contudo, o documento será 
considerado como tendo sido recebido dentro do prazo se for substituído por 
um documento apropriado em tempo hábil. A diretoria internacional, através 
do Comitê de Estatuto e Regulamentos, poderá recusar documentos 
reapresentados que não estejam em conformidades com estas diretrizes. A 
diretoria internacional não terá que analisar qualquer queixa ou resposta a tal 
queixa que não for recebida de acordo com os procedimentos ou requisitos 
estabelecidos acima. Ao apresentar uma queixa, resposta ou réplica, as partes 
da disputa concordam em apresentar o assunto para consideração da Diretoria 
Internacional e concordam ainda em cumprir todas as decisões desta diretoria. 
A decisão da Diretoria Internacional será final e vinculante. 
 

f. Seminários Governadores de Distrito Eleitos 
 
As partes envolvidas em uma queixa relacionada à eleição de governador de distrito 
não têm o direito de participar do Seminário de Governadores Eleitos até que a 
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Diretoria Internacional adote os resultados da eleição para o distrito de onde surgiu a 
queixa, declarando que os resultados passaram a vigorar, a não ser que seja aprovado 
pelo presidente internacional entrante. Cada distrito (único, sub ou múltiplo) pode 
determinar que nível de treinamento de distrito as partes envolvidas na queixa podem 
receber para se prepararem para o ano fiscal entrante enquanto esperam o resultado da 
queixa. 
 

3. Procedimento para Resolução de Disputas de Distrito 
 
a. Disputas Sujeitas ao Procedimento 

 
Todas as disputas relativas aos associados, linhas demarcatórias dos clubes, ou a 
interpretação, violação ou aplicação do estatuto e regulamentos de distrito (único ou 
sub), ou de quaisquer normas ou procedimentos adotados periodicamente pelo 
gabinete do distrito (único ou sub), ou de qualquer outro assunto que não possa ser 
satisfatoriamente resolvido por outros meios, e que surgirem entre qualquer clube no 
distrito (único ou sub), ou entre qualquer clube e a administração do distrito (único ou 
sub) deverão ser decididas através do seguinte procedimento de resolução de disputas. 
Exceto quando especificado em contrário, qualquer limite de tempo especificado 
neste procedimento poderá ser encurtado ou ampliado pelo governador de distrito, ou 
no evento da queixa ser direcionada contra o governador, pelo ex-governador de 
distrito imediato, conciliador, ou pela Diretoria Internacional (ou alguém por ela 
designado) mediante justa causa. Todas as partes de qualquer disputa sujeita a tal 
procedimento não deverão engajar em ações administrativas ou judiciais durante este 
processo de resolução de disputa. 
 

b. Queixa e Taxa de Apresentação da Queixa 
 
Qualquer Lions clube em pleno gozo dos seus direitos (o “requerente”) poderá 
apresentar um pedido por escrito ao governador de distrito, ou no evento da queixa 
ser direcionada contra o governador, pelo ex-governador de distrito imediato (uma 
“queixa”) pedindo que uma resolução de disputa seja iniciada conforme este 
procedimento. A queixa deverá ser apresentada dentro de trinta (30) dias após o 
requerente ter tomado conhecimento ou deveria ter tomado conhecimento da 
ocorrência do evento no qual a queixa está baseada. O requerente deverá apresentar 
atas assinadas pelo secretário do clube certificando que uma resolução em apoio à 
apresentação da queixa foi adotada pela maioria dos associados do clube. Uma cópia 
da queixa deverá ser enviada aos requeridos. 
 
Uma queixa apresentada conforme este procedimento deverá ser acompanhada de 
uma taxa de apresentação da queixa no valor de US$750,00 ou o seu equivalente em 
moeda local, pagável por todos os requerentes ao distrito (único ou sub), que deve ser 
apresentada ao governador de distrito, ou no evento da queixa ser direcionada contra 
o governador, pelo ex-governador de distrito imediato, no momento em que a queixa 
for apresentada.  No evento da queixa ser resolvida ou retirada antes dos 
conciliadores chegarem a uma decisão, uma quantia de US$ 100,00 deverá ser retida 
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pelo distrito (único ou sub) como taxa administrativa e US$ 325,00 deverão ser 
restituídos ao requerente e US$ 325,00 devem ser pagos ao requerido (divididos em 
partes iguais caso haja mais que um requerido).   
 
No evento dos conciliadores selecionados determinarem que a queixa tem mérito e a 
queixa for mantida, a quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito (único ou 
sub) como taxa administrativa e US$ 650,00 deverão ser reembolsados ao requerente.  
No evento dos conciliadores selecionados negarem a queixa por alguma razão, a 
quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo distrito (único ou sub) como taxa 
administrativa e US$ 650,00 deverão ser pagos ao requerido (divididos em partes 
iguais caso haja mais que um requerido).  No evento da queixa não ser resolvida, 
retirada, mantida ou negada dentro do prazo de tempo estabelecido por este 
procedimento (a não ser que a ampliação de tempo seja concedida por justa causa), 
então a taxa total deverá ser automaticamente retida pelo distrito (único ou sub) como 
taxa administrativa, não devendo ser restituída a nenhuma parte.  Todas as despesas 
incorridas relativas a este procedimento de resolução de disputa serão da 
responsabilidade do distrito (único ou sub), a não ser que as normas do distrito (único 
ou sub) estabeleçam que todas as despesas incorridas relativas a este procedimento de 
resolução de disputa devam ser pagas com base igualitária pelas partes envolvidas na 
disputa. 
 

c. Resposta à Queixa 
Os requerentes à queixa poderão apresentar uma resposta por escrito com relação à 
queixa ao governador de distrito, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
governador, pelo ex-governador de distrito imediato, com uma cópia para a Divisão 
Jurídica, dentro de dez (10) dias do recebimento do aviso sobre a queixa. Uma cópia 
da resposta deverá ser enviada aos requerentes. 
 

d. Confidencialidade 
Assim que a queixa for apresentada, as comunicações entre os requerentes e os 
requeridos, governador de distrito, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
governador, pelo ex-governador de distrito imediato e conciliadores deverão ser 
mantidas em caráter confidencial, dentro do possível. 
 

e. Seleção dos Conciliadores 
Dentro de quinze (15) dias da apresentação da queixa, cada parte envolvida na disputa 
deverá selecionar um (1) conciliador neutro e os conciliadores selecionados deverão 
selecionar um (1) conciliador neutro que servirá como presidente do comitê. A 
decisão dos conciliadores relativa à seleção do conciliador/presidente do comitê 
deverá ser final e vinculante. Todos os conciliadores selecionados devem ser líderes 
Leões, preferencialmente ex-governadores de distrito, em pleno gozo dos seus 
direitos, pertencentes a clubes em pleno gozo dos seus direitos, nos distritos (únicos 
ou sub) no quais a disputa se originou, devendo ser imparciais sobre o assunto em 
disputa, sem ter lealdades a qualquer uma das partes da disputa.  Assim que o 
processo de seleção for finalizado, os conciliadores serão considerados nomeados, 
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possuindo autoridade plena, apropriada e necessária para resolver ou decidir a disputa 
de acordo com este procedimento. 
 
No evento dos conciliadores selecionados não concordarem com a seleção do 
conciliador/presidente dentro do prazo estipulado acima, então os conciliadores 
selecionados deverão automaticamente resignar-se devido a razões administrativas e 
as partes deverão selecionar novos conciliadores (“a segunda equipe de conciliadores 
selecionados”) os quais deverão então selecionar um (1) conciliador/presidente neutro 
de acordo com os procedimentos de seleção e exigências descritas acima.  No evento 
da segunda equipe de conciliadores selecionados não concordar com a seleção do 
conciliador/presidente do distrito (único ou sub) no qual a disputa se originou, os 
conciliadores selecionados poderão selecionar um (1) conciliador/presidente neutro 
que seja associado de um clube em pleno gozo dos seus direitos fora do respectivo 
distrito (único ou sub).  No evento da segunda equipe de conciliadores selecionados 
não concordar com a seleção do conciliador/presidente, dentro ou fora do distrito 
(único ou sub) no qual a disputa se originou, então o ex-diretor internacional que 
serviu mais recentemente na Diretoria Internacional do distrito (único ou sub) no qual 
a disputa se originou ou de um distrito adjacente (único ou sub), o que for mais 
próximo, deverá nomear um conciliador/presidente.  O limite de tempo para a Seção 
E não poderá ser encurtado ou ampliado pelo governador de distrito, ou no evento da 
queixa ser direcionada contra o governador, pelo ex-governador de distrito imediato, 
ou conciliadores. 
 

f. Reunião de Conciliação e Decisão dos Conciliadores 
 
Assim que forem nomeados, os conciliadores deverão agendar uma reunião das partes 
com o propósito de conciliar a disputa.  A reunião deverá ser programada dentro de 
trinta (30) dias da nomeação dos conciliadores.  O objetivo dos conciliadores é 
encontrar uma solução rápida e amistosa para a disputa.  Se tais esforços de 
conciliação fracassarem, os conciliadores terão a autoridade de emitir sua decisão 
relativa à disputa.  Os conciliadores deverão emitir sua decisão por escrito, no mais 
tardar trinta (30) dias após a data da reunião inicial das partes, decisão esta que deverá 
ser final e vinculante para todas as partes.  A decisão por escrito deverá ser assinada 
por todos os conciliadores, com a discordância de qualquer conciliador devidamente 
anotada e uma cópia da decisão por escrito deverá ser encaminhada a todas as partes, 
e ao governador de distrito, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
governador, pelo ex-governador de distrito imediato à Divisão Jurídica de Lions 
Clubs International.  A decisão dos conciliadores deverá ser coerente com qualquer 
provisão aplicável do Estatuto e Regulamentos Internacionais, do Distrito Múltiplo e 
do Distrito e com as normas da Diretoria Internacional, estando sujeita à autoridade e 
ao parecer da Diretoria Internacional, conforme decisão exclusiva da Diretoria 
Internacional ou pessoa por ela designada. 
 
O não cumprimento à decisão final e vinculante dos conciliadores que deverá ser 
acatada por todos, constituirá uma conduta não condizente a um Leão, estando sujeita 
à perda dos privilégios da afiliação e/ou cancelamento da carta constitutiva. 
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4. Norma de Suspensão do Governador de Distrito 

 
Os pedidos de suspensão de um governador de distrito podem ser apresentados por não 
cumprimento ou desempenho das funções de governador de distrito e/ou a grave violação 
alegada de uma provisão do Estatuto e Regulamentos Internacionais, Distrito Múltiplo 
e/ou Distrito ou política da Diretoria Internacional e ser de tal natureza que diminui 
consideravelmente a capacidade do governador de distrito para liderar eficazmente o 
distrito.  A suspensão do Governador de Distrito é uma suspensão temporária dos 
direitos, privilégios e obrigações de um governador de distrito.   
 
a. No caso excepcional de ser necessário tomar medidas imediatas a fim de evitar danos 

aos associados da associação ou ao público, de preservar a imagem da associação ou 
devido a graves violações ao Estatuto e Regulamentos Internacionais ou norma da 
Diretoria Internacional e que seja de tal natureza que diminua consideravelmente a 
capacidade do governador de distrito para liderar eficazmente o distrito, um 
governador de distrito pode ser colocado em suspensão temporária pelo Comitê de 
Estatuto e Regulamentos, em consulta com o Conselho Geral.  A suspensão 
temporária do governador de distrito deverá ser analisada pela Diretoria Internacional 
na reunião subsequente da Diretoria Internacional ou mais cedo, tal como aqui 
previsto.  
 

b. Sob esta norma, um Lions clube em dia com as suas obrigações pode apresentar por 
escrito uma solicitação de análise à Divisão Jurídica.  Para a apresentação desta 
solicitação, a solicitação deve ser acompanhada de uma resolução de apoio da maioria 
dos clubes do distrito em dia com as suas obrigações.  A solicitação será analisada 
pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos e pela Diretoria Internacional, nos seguintes 
termos e condições: 

 
(1) Não haver nenhum procedimento de resolução de disputa ou litígio pendente 

aberto em um tribunal sobre substancialmente as mesmas questões levantadas 
na queixa relativa ao mesmo governador de distrito. 

 
(2) Devem acompanhar a solicitação inicial uma cópia da queixa informando as 

razões da mesma e qualquer documentação de apoio.   
 
(3) A resposta à queixa e qualquer documentação de apoio do governador de 

distrito devem ser recebidas por escrito pela Divisão Jurídica no prazo de quinze 
(15) dias do recebimento da queixa inicial.   

 
(4) Os clubes que apresentarem a queixa e o governador de distrito são 

responsáveis por fornecer uma cópia da queixa/resposta e qualquer 
documentação de apoio para a outra parte ao mesmo tempo e pelo mesmo 
método de comunicação à Divisão Jurídica.  
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(5) Toda a documentação deve ser entregue à Divisão Jurídica e à Sede 
Internacional para distribuição aos membros do Comitê de Estatuto e 
Regulamentos e à Diretoria Internacional.   

 
(6) Exceto quando especificado em contrário, qualquer limite de tempo 

especificado neste procedimento poderá ser encurtado ou ampliado pelo 
Presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos Internacionais ou pela 
Diretoria Internacional mediante justa causa.   

 
(7) A solicitação de suspensão e todos os argumentos escritos ou documentos que 

cada uma das partes tenha fornecido serão analisados pelo Comitê de Estatuto e 
Regulamentos e pela Diretoria Internacional e, no prazo de trinta (30) dias da 
sua reunião, emitirão uma decisão por escrito sobre a suspensão.  A decisão da 
Diretoria Internacional deve ser final e vinculante para ambas as partes. 

 
(8) Sob esta norma, pode também ser feita uma solicitação de análise por um 

membro da Diretoria Internacional (ou seu representante), com a aprovação do 
Presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos. 
 

(9) O Presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos e a Diretoria Internacional 
poderão rejeitar qualquer queixa que não respeite os procedimentos aqui 
descritos ou que não ofereçam evidência substancial de má conduta.  

 
No caso de um governador de distrito ser suspenso conforme esta norma, tal suspensão 
deverá ser analisada pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos e Diretoria Internacional 
em cada reunião da diretoria durante o qual o governador de distrito estiver suspenso, a 
menos que: 

 
(1) A suspensão seja seguida da remoção do governador de distrito pela Diretoria 

Internacional em conformidade com o Estatuto e Regulamentos Internacionais;  
(2) A suspensão seja seguida da remoção do governador de distrito da associação 

pelo seu clube;   
(3) O governador de distrito renuncie ao seu cargo; ou 
(4) O mandato do governador de distrito tenha terminado. 
 

Nada nesta norma se destina a substituir a provisão de remoção disposta no Artigo V, 
Seção 9 do Estatuto Internacional. 

 
5. Procedimento para Resolução de Disputas de Distrito Múltiplo 

 
A. Disputas Sujeitas ao Procedimento 

Todas as disputas que surgirem entre quaisquer clubes no distrito ou entre quaisquer 
clubes e a administração do distrito referente à afiliação, linhas limítrofes ou à 
interpretação, violação ou aplicação do estatuto e regulamentos do distrito múltiplo, 
ou de qualquer outro assunto interno do distrito múltiplo que não possa ser 
satisfatoriamente resolvido por outros meios serão decididas através do seguinte 
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processo de resolução de disputa.  Exceto quando especificado em contrário, qualquer 
limite de tempo especificado neste procedimento poderá ser encurtado ou ampliado 
pelo conselho de governadores de distrito múltiplo, ou no evento da queixa ser 
direcionada contra o presidente de conselho, pelo secretário ou tesoureiro do 
conselho, pelos conciliadores ou pela Diretoria Internacional (ou alguém por ela 
designado) mediante justa causa.  Todas as partes de qualquer disputa sujeita a tal 
procedimento não deverão engajar em ações administrativas ou judiciais durante este 
processo de resolução de disputa. 
 

B. Queixa e Taxa de Apresentação da Queixa 
Qualquer Lions clube em pleno gozo dos seus direitos (o “requerente”) poderá 
apresentar um pedido por escrito ao presidente de conselho ou no evento da queixa 
ser direcionada contra o presidente de conselho, pelo secretário ou tesoureiro do 
conselho, (uma “queixa”) pedindo que uma resolução de disputa seja iniciada 
conforme este procedimento.  A queixa deverá ser apresentada dentro de trinta (30) 
dias após o requerente ter tomado conhecimento ou deveria ter tomado conhecimento 
da ocorrência do evento no qual a queixa está baseada.  O requerente deverá 
apresentar atas assinadas pelo clube ou secretário do clube certificando que uma 
resolução em apoio à apresentação da queixa foi adotada pela maioria dos associados 
do clube ou gabinete distrital.  Uma cópia da queixa deverá ser enviada aos 
requeridos. 
 
Uma queixa apresentada conforme esse procedimento deverá ser acompanhada de 
uma taxa de apresentação da queixa no valor de US$ 750,00 ou o seu equivalente em 
moeda local, pagável por todos os requerentes ao distrito múltiplo que deverá enviá-la 
ao presidente do conselho, ou no evento da queixa ser direcionada contra o presidente 
de conselho, pelo secretário ou tesoureiro do conselho, no momento em que a queixa 
for apresentada.  No evento da queixa ser resolvida ou retirada antes dos 
conciliadores chegarem a uma decisão, uma quantia de US$ 100,00 deverá ser retida 
pelo distrito múltiplo como taxa administrativa e US$ 325,00 deverão ser restituídos 
ao requerente e US$ 325,00 devem ser pagos ao requerido (divididos em partes iguais 
caso haja mais que um requerido).  No evento dos conciliadores selecionados 
determinarem que a queixa tem mérito e a queixa for mantida, a quantia de US$ 
100,00 deverá ser retida pelo distrito múltiplo como taxa administrativa e US$ 650,00 
deverão ser reembolsados ao requerente. No evento dos conciliadores selecionados 
negarem a queixa por alguma razão, a quantia de US$ 100,00 deverá ser retida pelo 
distrito múltiplo como taxa administrativa e US$ 650,00 deverão ser pagos ao 
requerido (divididos em partes iguais caso haja mais que um requerido).  No evento 
da queixa não ser resolvida, retirada, mantida ou negada dentro do espaço de tempo 
estabelecido por este procedimento (a não ser que a ampliação de tempo seja 
concedida por justa causa), então a taxa total deverá ser automaticamente retida pelo 
distrito múltiplo como taxa administrativa, não devendo ser restituída a nenhuma 
parte.  Todas as despesas incorridas relativas a este procedimento de resolução de 
disputa serão da responsabilidade do distrito múltiplo, a não ser que as normas do 
distrito múltiplo estabeleçam que todas as despesas incorridas relativas a este 
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procedimento de resolução de disputa devem ser pagas com base igualitária pelas 
partes envolvidas na disputa. 
 

C. Resposta à Queixa 
 
Os requerentes à queixa poderão apresentar uma resposta por escrito referente à 
queixa ao presidente do conselho, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
presidente de conselho, ao secretário ou tesoureiro do conselho, dentro de dez (10) 
dias do recebimento do aviso sobre a queixa. Uma cópia da resposta deverá ser 
enviada aos requeridos. 
 

D. Confidencialidade 
 
Assim que a queixa for apresentada, as comunicações entre os reclamantes e os 
respondentes, presidente do conselho, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
presidente de conselho, entre o secretário ou tesoureiro do conselho, e conciliadores, 
deverão ser mantidas em caráter confidencial, dentro do possível. 
 

E. Seleção dos Conciliadores 
 
Dentro de quinze (15) dias de apresentação da queixa, cada parte da disputa deverá 
selecionar um (1) conciliador neutro, que deverá ser um ex-governador de distrito, de 
preferência um ex-presidente de conselho, que esteja em pleno gozo de seus direitos 
em um clube que por sua vez deve estar em dia com a associação, que não seja um 
clube que faz parte da disputa, no distrito múltiplo onde a disputa originou, devendo 
ainda ser imparcial sobre o assunto em disputa e sem ter lealdades a qualquer uma das 
partes da disputa.  Os conciliadores selecionados deverão selecionar um (1) 
conciliador neutro, que deverá servir como presidente do comitê, devendo ser um ex-
diretor internacional presentemente em pleno gozo dos seus direitos, pertencente a um 
clube em pleno gozo dos seus direitos, no distrito múltiplo onde a disputa se originou, 
mas que não seja o clube que faz parte da disputa, devendo ser imparcial sobre o 
assunto em disputa, sem ter lealdades a qualquer uma das partes da disputa.  No 
evento de não haver um ex-diretor internacional neutro que possa ser selecionado no 
distrito múltiplo no qual a disputa se originou, os conciliadores selecionados poderão 
selecionar um (1) conciliador/presidente neutro que deverá ser um ex-diretor 
internacional, pertencente a um clube em pleno gozo dos seus direitos, fora do 
respectivo distrito múltiplo.  A decisão dos conciliadores relativa à seleção do 
conciliador/presidente do comitê deverá ser final e vinculante.  Assim que o processo 
de seleção for finalizado, os conciliadores serão considerados nomeados, possuindo 
autoridade plena, apropriada e necessária para resolver ou decidir a disputa de acordo 
com este procedimento. 
 
No evento dos conciliadores selecionados não concordarem com a seleção do 
conciliador/presidente dentro do prazo estipulado acima, então os conciliadores 
selecionados deverão automaticamente resignar-se devido a razões administrativas e 
as partes deverão selecionar novos conciliadores (“a segunda equipe de conciliadores 
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selecionados”) os quais deverão então selecionar um (1) conciliador/presidente neutro 
de acordo com os procedimentos de seleção e exigências descritas acima.  No evento 
da segunda equipe de conciliadores selecionados não concordar com a seleção do 
conciliador/presidente do distrito múltiplo no qual a disputa se originou, os 
conciliadores selecionados poderão selecionar um (1) conciliador/presidente neutro 
que deverá ser um ex-diretor internacional, devendo ser associado de um clube em dia 
com suas obrigações fora do respectivo distrito múltiplo.  No evento da segunda 
equipe de conciliadores selecionados não concordar com a seleção do 
conciliador/presidente, dentro ou fora do distrito múltiplo no qual a disputa se 
originou, então o ex-diretor internacional que serviu mais recentemente na Diretoria 
Internacional do distrito múltiplo no qual a disputa se originou ou de um distrito 
adjacente, o que for mais próximo, deverá nomear um conciliador/presidente.  O 
limite de tempo para a Seção E não poderá ser encurtado ou ampliado pelo presidente 
de conselho de distrito múltiplo, ou no evento da queixa ser direcionada contra o 
presidente de conselho, pelo secretário ou tesoureiro do conselho, ou pelos 
conciliadores. 
 

F. Reunião de Conciliação e Decisão dos Conciliadores 
 
Assim que forem nomeados, os conciliadores deverão agendar uma reunião das partes 
com o propósito de conciliar a disputa.  A reunião deverá ser programada dentro de 
trinta (30) dias da nomeação dos conciliadores.  O objetivo dos conciliadores é 
encontrar uma solução rápida e amistosa para a disputa.  Se tais esforços de 
conciliação fracassarem, os conciliadores terão a autoridade de emitir sua decisão 
relativa à disputa.  Os conciliadores deverão emitir sua decisão por escrito, no mais 
tardar trinta (30) dias após a data da reunião inicial das partes, decisão esta que deverá 
ser final e vinculante para todas as partes. 
 
A decisão por escrito deverá ser assinada por todos os conciliadores, com a 
discordância de qualquer conciliador devidamente anotada e uma cópia da decisão 
por escrito deverá ser encaminhada a todas as partes, e ao presidente do conselho de 
distrito múltiplo, ou no evento da queixa ser direcionada contra o presidente de 
conselho, ao secretário ou tesoureiro do conselho, ao conselho de governadores do 
distrito múltiplo e, mediante solicitação, à Divisão Jurídica de Lions Clubs 
International. A decisão dos conciliadores deverá ser coerente com qualquer provisão 
aplicável do Estatuto e Regulamentos Internacionais, do Distrito Múltiplo e do 
Distrito e com as normas da Diretoria Internacional, estando sujeita à autoridade e ao 
parecer da Diretoria Internacional, conforme decisão exclusiva da Diretoria 
Internacional ou pessoa por ela designada. 
 
O não cumprimento à decisão final e vinculante dos conciliadores que deverá ser 
acatada por todos, constituirá uma conduta não condizente a um Leão, estando sujeita 
à perda dos privilégios da afiliação e/ou cancelamento da carta constitutiva. 
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K. NORMA DO OBSERVADOR NEUTRO  
 

1. Propósito 
 
Apoiar a realização de eleições de distrito (único, sub e múltiplo) que atendam às normas 
da Associação Internacional de Lions Clubes. 
   

2. Seleção 
 
Um ex-dirigente internacional será selecionado e nomeado pelo Presidente do Comitê de 
Estatuto e Regulamentos em consulta com o Conselho Geral da Associação.Um grupo de 
observadores eleitorais neutros qualificados será selecionado e nomeado pelo Comitê de 
Estatuto e Regulamentos, sujeito a revisão anual do Comitê de Estatuto e Regulamentos, 
em consulta com os dirigentes executivos da Associação. 
 

3. Qualificações 
 
a. Experiência prévia servindo como um membro da Diretoria Internacional; 
b. Estar familiarizado com as pessoas, a cultura e costumes do país designado ou distrito 

(único, sub e múltiplo). 
 

4. Solicitação de Observador 
 
Pode-se solicitar um observador eleitoral, o qual será posteriormente indicado pelo 
Comitê de Estatuto e Regulamentos, para monitorar eleições de terceiro vice-presidente 
internacional, diretor internacional, governador de distrito, primeiro vice-governador de 
distrito e segundo vice-governador de distrito sob as seguintes condições: 
 
a. Mediante solicitação do Comitê de Estatuto e Regulamentos, a qualquer momento 

antes de uma convenção de distrito(único, sub e múltiplo). 
 

b. Mediante solicitação do Comitê de Estatuto e Regulamentos sucedendo uma queixa 
eleitoral sustentada. 

 
c. Mediante solicitação dos candidatos a terceiro vice-presidente internacional, diretor 

internacional, governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito ou segundo 
vice-governador de distrito pelo menos 15 (quinze) dias antes de uma convenção de 
distrito (único, sub e múltiplo) com base em uma justa causa, conforme determinado 
pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos ou um representante seu. 

 
d. Mediante solicitação do governador de distrito ou com o voto afirmativo de três (3) 

ou mais membros do gabinete do distrito ou sob solicitação do presidente de conselho 
ou mediante voto afirmativo de três ou mais membros do conselho de distrito 
múltiplo pelo menos 15 (quinze) dias antes de uma convenção de distrito (único, sub 
e múltiplo) com base em uma justa causa, conforme determinado pelo Comitê de 
Estatuto e Regulamentos ou um representante seu. 
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5. Taxas 

As taxas para o uso de um observador eleitoral serão cobradas nas seguintes condições: 
 
a. No caso de um observador neutro ser nomeado pelo Comitê de Estatuto e 

Regulamentos, uma taxa de depósito não reembolsável de US$ 1000,00, ou o seu 
equivalente na respectiva moeda local, será cobrada do distrito (único, sub e 
múltiplo). As taxas cobradas sob esta seção podem ser reduzidas por constatação de 
justa causa, conforme determinado pelo Conselho Geral em consulta com o 
Presidente do Comitê de Estatuto e Regulamentos.  
 

b. A solicitação de um observador neutro por um distrito (único, sub e múltiplo) ou 
candidato deve ser acompanhada da taxa de depósito de US$ 1000,00, ou o seu 
equivalente na moeda do respectivo país, pagável ao distrito (único, sub e múltiplo) 
para ser usada nos custos associados ao observador.  Caso a Diretoria Internacional 
ou o seu designado determine não haver motivo suficiente para nomear um 
observador neutro, a taxa na sua íntegra US$ 250,00 serão retidos pela Sede 
Internacional como taxa administrativa e US$ 750,00 será devolvida.   

 
c. No caso de ser designado um observador neutro, a taxa não é reembolsada.  
 
d. Além da taxa paga, o distrito (único, sub e múltiplo) será responsável pelo pagamento 

da viagem, hospedagem e alimentação do observador pela duração da atribuição. 
 

6. Responsabilidades do Observador Neutro 
Uma vez nomeado de acordo com esta política, o observador neutro será responsável pelo 
seguinte: 
 
a. Reunir informações precisas e completas sobre os requisitos estatutários, regras de 

procedimento e os costumes locais relacionados com a realização de eleições. 
 

b. Informar imprecisões e comportamentos observados considerado imparciais, 
inadequados ou prejudiciais ao processo eleitoral. 
 

c. Fornecer uma análise imparcial e profissional das observações do processo eleitoral. 
 

d. Emitir recomendações para melhorar a integridade e eficácia dos processos eleitorais 
e afins, sem interferir e assim dificultar estes processos. 
 

7. Relatórios 
 
Os observadores eleitorais neutros são obrigados a apresentar um relatório escrito à 
Divisão Jurídica no máximo até 15 (quinze) dias após a conclusão da convenção de 
distrito (único, sub e múltiplo).  Este relatório deve conter declarações precisas e 
imparciais que apresentem resultados, conclusões e recomendações adequadas relativas 
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ao cumprimento de forma geral dos procedimentos eleitorais, incluindo os padrões para a 
exatidão e imparcialidade. 

 
 
L. MODIFICAÇÃO DO NOME ABREVIADO DA ASSOCIAÇÃO 

 
As palavras "Lions International" onde aparecem em materiais impressos da associação 
internacional serão alteradas para "Lions Clubs International". 
 
 

M. LITÍGIO QUE ENVOLVA A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
 

1. Início de um processo de litígio 
 
Nenhum litígio deverá ser iniciado em nome da Associação Internacional de Lions 
Clubes a não ser que seja aprovado pela diretoria internacional ou pelo comitê executivo; 
ou pelo presidente internacional (ou dirigente executivo internacional disponível na 
hierarquia), um dirigente administrativo e consultor jurídico. 
 

2. Relatório sobre a Situação dos Litígios Atuais 
 
O consultor jurídico da associação deverá preparar um sumário da situação atual de 
litígio que envolva a associação a ser incluído no relatório do dirigente administrativo 
para a diretoria. Qualquer alteração na situação de litígios deverá ser comunicada no 
relatório do dirigente administrativo diretoria. 
 
 

N. PROCEDIMENTO PARA ACONSELHAR E/OU COPIAR AS RESPOSTAS DOS 
DIRIGENTES EXECUTIVOS OU DE FUNCIONÁRIO FEITAS EM NOME DOS 
DIRIGENTES EXECUTIVOS 
 
Se uma carta de protesto ou crítica endereçada a um dirigente executivo for respondida por 
um dos funcionários, todos os dirigentes executivos que constarem da correspondência 
original deverão receber uma cópia ou serem informados de outra maneira sobre a resposta 
fornecida. 
 
 

O. MÉTODO DA RETIRADA DE CANDIDATURA A UM CARGO  
INTERNACIONAL 
 
Se um candidato desejar retirar sua candidatura, ele deverá: 
 
1. Comparecer pessoalmente perante o Comitê de Indicações da convenção internacional e 

anunciar a intenção de retirar a sua candidatura; ou 
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2. Entregar ao Comitê de Indicações da convenção internacional uma carta declarando que 
está retirando sua candidatura ao cargo internacional. Tal carta será considerada na 
reunião do Comitê de Indicações da convenção internacional. 
 
 

P. AGENTES "REGISTRADOS" DA ASSOCIAÇÃO 
 
Em vigor a partir de outubro de 2017, a Associação Internacional de Lions Clubes ("Lions 
Clubs International") autoriza a CSC (Corporation Service Company) a servir como um 
agente registrado da associação em todos os estados e países em que a associação deve ter 
um agente registrado. 
 
 

Q. AGENTES FISCAIS 
 

País    Agente Fiscal         Data 
 
1. Índia    Neville Mehta   14/11/2005 
 
 

R. RESPONSABILIDADES LEGAIS DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
INTERNACIONAL E DOS DIRIGENTES EXECUTIVOS 
 
Será incluído no livreto Diretor Internacional - Serviço através da Liderança informações 
detalhando e enfatizando as principais áreas estatutárias e deveres legais comuns e 
responsabilidades dos dirigentes e diretores, o qual será distribuído anualmente aos membros 
da diretoria internacional. O texto deste livreto deverá ser apresentado no formato do 
Apêndice "B". 
 
 

S. PRESENTES DE FIRMAS COMERCIAIS LICENCIADAS 
 
A diretoria internacional proíbe que todos os dirigentes, diretores e funcionários aceitem 
presentes de qualquer espécie de fabricantes licenciados da associação, bem como dos que 
pretendem tornar-se fabricantes licenciados. 
 
 

T. NORMA SOBRE CONFLITO DE INTERESSES 
 
Os dirigentes, membros da diretoria, gerentes e funcionários da Associação Internacional de 
Lions Clubes (“a associação”) assumem responsabilidade conjunta para assegurar que terão 
uma imparcial, para servir os objetivos dos Leões de todas as partes do mundo.  A associação 
se responsabiliza em se proteger contra conflitos de interesse, que possam comprometer a 
integridade e a objetividade das suas operações. 
 
1. Propósito 
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O propósito das normas de conflito de interesse é proteger os interesses da associação 
quando esta estiver contemplando a possibilidade de uma  
transação ou providência que possa beneficiar interesses privados de um dirigente, 
diretor, gerente ou funcionários da associação. O objetivo desta norma é suplementar, 
mas não substituir, as leis estaduais que governam o conflito de interesse para 
organizações sem fins lucrativos e beneficentes. 
 

2. Definições 
 
a. Pessoa de Interesse 

Dirigentes, diretores e membros de um comitê com poderes delegados pela diretoria 
que tenha um interesse financeiro direto ou indireto são considerados como pessoas 
de interesse. 
 

b. Interesses Financeiros 
Uma pessoa tem interesse financeiro se ela tiver, direta ou indiretamente, através de 
negócios, investimentos ou família: 
 
(1) Propriedade ou investimento em qualquer entidade com a qual a associação 

tenha uma transação ou negociação, 
(2) Um arranjo de compensação com a associação ou com qualquer entidade com 

a qual a associação tenha uma transação ou negociação, 
(3) Propriedade ou investimento potencial, ou compensação com, em qualquer 

entidade ou pessoa com a qual a associação tenha uma transação ou 
negociação. 

 
A compensação inclui remuneração direta e indireta, bem como presentes ou favores 
que são de natureza substancial. Um interesse financeiro não é necessariamente um 
conflito de interesses, a não ser que seja  
considerado como tal pela diretoria ou por um comitê apropriado. 
 

3. Procedimentos 
 
a. Dever de Revelar 

Em conexão com qualquer conflito de interesses, real ou provável, uma pessoa 
interessada deve revelar a existência do seu interesse financeiro  
e precisa ter a oportunidade de revelar aos diretores e membros dos comitês com 
poderes delegados pela diretoria todos os fatos materiais com referência à transação 
ou negociação proposta. 
 

b. Como determinar se existe conflito de interesses 
Depois de revelar o interesse financeiro e todos os fatos materiais e depois de 
qualquer discussão com a parte interessada, esta deixará a reunião de diretoria ou de 
comitê enquanto a determinação da existência de conflito de interesses é discutida e 
votada. Os demais membros da diretoria ou do comitê decidirão se existe um conflito 
de interesses. 
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c. Procedimentos para Abordar o Conflito de Interesses 

 
(1) A parte interessada pode fazer uma apresentação na reunião de diretoria ou de 

comitê, mas, após tal apresentação, ela deverá deixar a reunião durante a 
discussão e votação sobre a transação ou negociação que resulta no conflito de 
interesses. 
 

(2) O presidente internacional ou presidente do comitê deverá, se for apropriado, 
indicar uma pessoa ou comitê desinteressado para investigar alternativas para 
a transação ou negociação proposta. 
 

(3) Depois de exercer a devida diligência, a diretoria ou comitê deverá determinar 
se a associação, depois de certo empenho, pode obter uma transação ou 
negociação mais vantajosa de uma pessoa ou entidade que não causasse um 
conflito de interesse. 
 

(4) Se uma transação ou negociação mais vantajosa não for conseguida de uma 
forma razoável em circunstâncias que não causariam um conflito de 
interesses, a diretoria ou comitê deverá determinar pela maioria de votos dos 
diretores desinteressados se a transação ou negociação atende aos interesses e 
traz benefícios para a associação e se a transação é justa e razoável para a 
associação, decidindo se deve aceitar esta transação ou negociação de acordo 
com tal  
determinação. 
 

d. Violação das normas de conflito de interesse 
 
(1) Se a diretoria ou comitê tiver um motivo justo para acreditar que um 

associado deixou de revelar conflitos de interesses reais ou prováveis, o 
associado será informado sobre a base de tal crença e a ele será dada a 
oportunidade de explicar a alegada omissão de revelar o conflito de interesses. 
 

(2) Se, depois de ouvir a resposta do associado e fazer quantas investigações 
forem necessárias de acordo com as circunstâncias, a diretoria ou comitê 
deverá determinar que, na verdade, o associado deixou de revelar um conflito 
de interesses real ou provável, ela deverá adotar medidas disciplinares e 
corretivas apropriadas. 
 

4. Registro dos Procedimentos 
A ata da diretoria e de todos os comitês com poderes delegados pela diretoria deve 
conter: 
 
a. Os nomes das pessoas que revelaram ou que tenham sido constatadas como tendo um 

interesse financeiro em conexão com o conflito de interesses real ou provável, 
natureza do interesse financeiro, qualquer ação tomada para determinar se existia um 
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conflito de interesses e a decisão da diretoria ou do comitê se, na verdade, existia um 
conflito de interesses. 
 

b. Os nomes das pessoas que estavam presentes nas discussões e votação relacionadas à 
transação ou negociação, o conteúdo da discussão, incluindo quaisquer alternativas à 
transação proposta ou negociação e um registro dos votos referentes a este assunto. 
 

5. Compensação, refeições, entretenimento (etc.) 
 
a. Um membro votante da diretoria e que recebe, direta ou indiretamente, compensação, 

etc. do vendedor está proibido de votar em assuntos referentes à compensação 
daquele membro. 
 

b. Um membro com direito a voto de um comitê cuja jurisdição inclui compensação, 
etc. e que recebe, direta ou indiretamente, compensação, etc. do vendedor está 
proibido de votar em assuntos referentes à compensação daquele membro, etc. 
 

6. Declarações anuais 
Todos os dirigentes, diretores e membros dos comitês da diretoria com poderes delegados 
pela diretoria deverão assinar, anualmente, uma declaração afirmando que tal pessoa: 
 
a. Recebeu uma cópia das normas de conflito de interesses; 
b. Leu e compreende tais normas; 
c. Concordou em observar tais normas; 
d. Compreende que a associação é uma corporação sem fins lucrativos e que para 

manter a isenção de impostos federais ela está obrigada a desempenhar unicamente as 
atividades que lhe conferem tal isenção. 
 

7. Revisões periódicas 
Para garantir que a associação funcione de acordo com a sua condição de corporação sem 
fins lucrativos e que não desenvolva atividades que poderiam colocar em perigo a 
condição de organização isenta de imposto federal, revisões periódicas deverão ser feitas. 
Estas revisões deverão incluir no mínimo o seguinte: 
 
a. Se a compensação, etc., negociações e benefícios são razoáveis e sem favoritismos. 

 
b. Se a parceria e as negociações do contrato e as negociações com os vendedores estão 

de acordo com as normas escritas, se estão devidamente registradas e refletem 
pagamentos razoáveis de bens e serviços, promovem os propósitos sem fins lucrativos 
da Corporação e se não resultam em benefício próprio. 
 

8. Uso de Especialistas Externos 
 
Para realizar as revisões periódicas a associação poderá contratar consultores externos, 
embora não esteja obrigada. Caso especialistas forem contratados, o seu uso não isenta a 
diretoria da sua responsabilidade de assegurar que as revisões periódicas serão realizadas. 
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          Apêndice A 

 
 

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DO USO DO NOME E/OU 
EMBLEMA DO LIONS 

  
 

Solicitação de: 
_______________________________________________________________________ 
                                    (Nome do clube ou distrito patrocinador) 

 
_______________________________________________________________________ 
                                    (Endereço) 

 
_______________________________________________________________________ 
                                     
PARA: The International Association of Lions Clubs 

A/C: Divisão Jurídica 
300 W 22ND STREET 
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 

 
O Artigo I dos Regulamentos Internacionais estabelece que: 
 
O nome, prestígio, emblema e outras insígnias desta associação e dos Lions clubes devidamente 
constituídos não poderão ser usados, publicados ou distribuídos por nenhum Lions clube, associado de 
Lions clube ou distrito Leonístico ou por qualquer entidade (legal ou natural, corporação ou outra) 
organizada e/ou controlada por qualquer Lions clube, associado ou associados de Lions clube ou 
qualquer distrito Leonístico, para quaisquer fins, com exceção daqueles expressamente autorizados nas 
cláusulas previstas por este estatuto ou por normas da diretoria internacional; e nenhum outro indivíduo 
ou entidade (legal ou natural, incorporada ou de outra forma) poderá usar o nome, prestígio, emblema 
ou outra insígnia desta associação e dos Lions clubes devidamente constituídos sem consentimento e 
licença por escrito, conforme estabelecido pela diretoria internacional. 
 
I. Natureza da atividade ou projeto: 
 

(A) Nome do projeto/fundação proposta:       
 
(B) Website do projeto/fundação proposta:       
 
(C) Nome(s) dos clubes e/ou distritos envolvidos:  

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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(D) Descreva como é dada aprovação pelos clubes e/ou distritos (anexe cópias das atas 
/resoluções). 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
(E)  Origem dos fundos (explicar detalhadamente). 

 
(1) Como os fundos são angariados?  

____________________________________________________ 
 
(2) Quem determina os gastos que serão pagos com estes fundos e em que   

  base? 
____________________________________________________ 

 
(3) De um modo geral, que importância dos fundos angariados em um ano é 

desembolsada no mesmo ano? 
________________________________________________________ 
 
 

(F)  Que tipo de informação é fornecida aos associados e/ou clubes participantes com 
referência à operação ou atividade? ____________________________ 

 
 

(G)  Descreva detalhadamente o tipo de participação oferecida pelos clubes 
(excluindo-se as contribuições monetárias ou angariação de fundos), isto é, quais 
os detalhes que se referem especificamente às operações que são administradas 
pelos clubes.  ______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
(H)  Descreva toda a cobertura de seguro, além do Programa de Seguro de 

Responsabilidade Geral de LCI que se encontra em vigor ou que será obtido para 
este projeto (tal como seguro para diretores e dirigentes, proteção adicional, 
propriedade, compensação por acidentes no trabalho, etc.) 
______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
(I)  Organização ou estrutura interna: 

 
(1)     Apresente cópias do Contrato Social e Regulamentos, Certificado de 

Incorporação. 
 
(2) Lista dos dirigentes presentes e mandado do cargo. 

____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

(3)  A corporação é considerada como instituição de caridade pelo estado, província 
ou país em que está incorporada?   
______________________________________________________________ 
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II. Participação de Clubes e/ou Distritos 
 
(a) Se algum clube ou associado decidir não participar ou retirar-se, estaria ele sujeito a 

alguma pressão ou desvantagem de qualquer tipo no distrito ou clube (ou área)?  
Se a resposta for "sim", queira forneça detalhes.  
____________________________________________________________ 

 

(B) Para que possa participar no projeto ou atividade é necessário que um clube ou 
associado contribua com a doação de fundos ou pagamento de quotas de algum 
tipo?  Se a resposta for "sim", queira forneça detalhes.  
________________________________________________________ 

 
III. Propósito 
 

Declare, exatamente, as metas a serem alcançadas e os tipos de pessoas, instituições, etc. a 
serem beneficiadas.   
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

IV. Vigência 
 

(A) Tempo de duração esperado para este projeto? (perpétuo, etc.)______________ 
 

(B) Há quanto tempo o projeto já estava em funcionamento antes desta solicitação?    
__________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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V. Compreendemos a norma tradicional da associação, da forma em que foi implementada e 

cumprida pela diretoria internacional no decorrer dos anos e de acordo com a qual 
nenhum distrito ou clube, ou grupo de clubes ou associados de clubes podem legalmente 
ou de outra forma forçar qualquer clube ou associado a participar, financeiramente ou de 
outra maneira de qualquer projeto de atividade. Compreendemos e explicamos 
claramente aos clubes e associados que as quotas de distrito e clube estão separadas de 
quaisquer fundos angariados para atividades de distrito e clubes, portanto, cada clube e 
associados deverá arcar com a sua contribuição proporcional, entretanto, todos os fundos 
angariados para as atividades de distrito ou clube devem ser contribuídos 
voluntariamente.  Compreendemos que nenhum clube ou associado de clube pode ser 
discriminado ou impedido do direito de participar de outros assuntos do clube ou distrito 
como consequência da decisão de não participar ou de não contribuir a nenhum projeto 
de atividade de qualquer clube ou distrito.  Compreendemos e estamos de acordo que se 
esta solicitação for aprovada pela diretoria internacional, será sob a condição expressa de 
que as disposições constantes deste parágrafo VI serão rigorosamente observadas e que a 
licença e permissão concedidas pela presente poderão ser revogadas pela referida 
diretoria, em qualquer época, por violação ou por qualquer outro ato ou omissão incorrida 
por nosso distrito ou grupo, segundo o critério exclusivo de tal diretoria, ser considerado 
prejudicial para a imagem e propósitos da associação ou de qualquer de seus clubes ou 
distritos. 

 
 

Assinatura do Dirigente do Clube/Distrito: ____________________ Data: _______________ 
 

Nome do Dirigente em letra de forma: ____________________________  Título: _________ 
 

Email do dirigente: ___________________________________________ 
 
 
 

Você se lembrou de enviar o seguinte com a sua solicitação? 
 

Contrato Social (caso se aplique) 
 

Estatuto e Regulamentos/Documentos de governança 
 

Ata ou Resolução do Clube/Distrito indicando apoio à formação da referida 
fundação de Lions 
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APÊNDICE B 
RESPONSABILIDADES LEGAIS DOS MEMBROS DA DIRETORIA INTERNACIONAL E DOS DIRIGENTES 

EXECUTIVOS 
MEMBROS DA DIRETORIA INTERNACIONAL 

 
RESPONSABILIDADES ESTATUTÁRIAS DO ESTADO DE ILLINOIS 

A lei do Estado de Illinois pertinente às Organizações Sem Fins Lucrativos declara no Capítulo 32, Seção 108.05 que, “Os negócios de 
uma corporação devem ser administrados conforme a decisão da sua diretoria. ” O propósito deste livreto é definir mais especificamente esta 
autoridade abrangente e o poder que foi conferido à diretoria internacional. 
 
DEVERES BÁSICOS DOS DIRETORES 

Os diretores têm responsabilidade geral pela gerência dos negócios e assuntos da corporação. Eles têm o dever legal de usar 
diligência e cuidados, devendo agir dentro do escopo da autoridade a eles conferida. Os diretores têm três deveres básicos para com as 
corporações às quais servem: obediência, diligência e  
lealdade. 

O dever da obediência requer que os diretores contenham suas atividades dentro dos parâmetros da autoridade a eles conferida 
pelo contrato social da associação e pelo estatuto e regulamentos. Uma violação consciente de tal regra ou a recusa em obedecê-la 
implica no diretor ser diretamente responsável perante a corporação. 

O segundo dever, a diligência, requer que os diretores exerçam "cuidado razoável e prudência" quando agirem em nome da 
corporação que representam. O tribunal tradicionalmente interpreta o padrão geral como sendo o exercício de um grau de cuidado e 
prudência depositado no diretor pelos demais, não devendo ele exercer o cargo por interesse próprio. Os diretores devem se interessar 
pelos negócios da corporação, incluindo manterem-se informados sobre as atividades por ela empreendidas. Isto não significa que o 
diretor possa se defender alegando que não tem conhecimento ou experiência sobre as atividades da corporação, ou que suas intenções 
são honestas. 

O terceiro dever é a lealdade. Isso significa que um diretor deve evitar engajar-se em atividades pessoais que possam prejudicar ou 
tirar vantagem da corporação. Lealdade também significa a exigência de que o diretor aja honestamente com respeito às transações que 
envolvam a corporação. Dentre os fatores considerados para determinar o que é honesto, estão a maneira justa de se fazer tal 
consideração, necessidade corporativa de engajar em determinada transação, posição financeira da corporação, alternativas disponíveis 
para revelação de informações. 

De acordo com a Lei de Illinois sobre Dever Comum de Lealdade, ela proíbe expressamente em sua provisão estatutária qualquer 
empréstimo feito pela corporação para os seus diretores e executivos. Caso um empréstimo seja aprovado pela diretoria, cada diretor da 
corporação que votar ou consentir que ele seja feito, deverá ser responsável conjunta e severamente perante a corporação pelo montante 
de tal empréstimo até que ele seja pago. 

A Jurisprudência de Illinois adotou a Doutrina de Oportunidade Corporativa. Este princípio estabelece que o diretor ou dirigente 
de uma corporação não poderá abandonar uma oportunidade de negócios que a corporação possa estar razoavelmente interessada 
sem primeiro dar a ela a oportunidade de agir. Ao determinar se uma oportunidade da corporação foi abandonada, o diretor será 
considerado como tendo agido de "boa fé" conforme a ética comumente adotada para negócios. 

A Doutrina de Oportunidade Corporativa pode estender a compra de terras, ativos de negócios ou qualquer outra coisa que o diretor 
saiba que a corporação estaria interessada. Um diretor que deixar de avisar à corporação sobre a oportunidade de agir será responsável 
perante a corporação por qualquer lucro adquirido. 

 
DIRETORES COMO FIDUCIÁRIOS 

É geralmente aceito que os diretores e dirigentes de uma corporação tenham uma relação fiduciária com a mesma. O fórum de 
Illinois declarou que "Um relacionamento fiduciário será automaticamente estabelecido entre uma corporação e seus diretores e 
dirigentes". 

Tal relacionamento fiduciário requer que os diretores ajam de boa fé em todas as ocasiões e ofereçam o cuidado consciencioso 
e julgamento criterioso no trabalho que exercerem. 

Um diretor normalmente atua de forma criteriosa perante a associação quando no desempenho dos seus deveres em boa fé e de 
maneira que julga ser razoavelmente condizente com os melhores interesses da corporação. O fórum de Illinois normalmente não interfere 
com a administração da corporação pelo diretor, contanto que não haja fraude ou conduta ilícita que imponha uma ação judicial devido a 
um julgamento errôneo quando for feito de boa-fé. 
 
CONSENTIMENTO IMPLÍCITO DO DIRETOR POR ESTAR MERAMENTE PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO 
DA DIRETORIA 

Quando um diretor está presente em uma reunião da diretoria internacional durante a qual uma determinada ação sobre assuntos 
corporativos seja adotada, presume-se que o diretor consentiu com a ação a não ser que o seu desacordo seja registrado na ata da reunião, ou 
se indicar por escrito o seu desacordo apresentando-o ao secretário da reunião antes que seja encerrada, ou se notificar o secretário da 
corporação imediatamente por meio de carta registrada após o encerramento da reunião. Contudo, o diretor que votar a favor de determinada 
proposição não terá o direito de discordar por meio de carta registrada. 

Resumindo, se um diretor discordar de uma ação tomada em determinada reunião ele deverá verbalizar seu desacordo conforme 
estabelecido pelo procedimento acima ou ficará implícito que está consentindo, meramente por estar participando. 
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DIRIGENTES CORPORATIVOS 
 
RESPONSABILIDADES ESTATUTÁRIAS 

Os deveres estatutários e a autoridade de um dirigente corporativo são abrangentes, não sendo definidos de forma específica 
pela Lei Geral para Corporações Sem Fins Lucrativos de Illinois. Normalmente, os dirigentes possuem autoridade e deveres 
conforme estabelecidos pelos regulamentos ou conforme determinado pela diretoria, contanto que não estejam em contradição com 
os Regulamentos. 
 
AUTORIDADE GERAL DOS DIRIGENTES 

O escopo da autoridade dos dirigentes de uma corporação não é fácil de ser definido. A questão da autoridade real ou autoridade 
aparente de um dirigente poderá ser de grande importância quando terceiros precisam confiar na autoridade de determinado dirigente. 

Cada dirigente deverá enquadrar-se dentro dos limites de sua autoridade e deverá ser responsável pela corporação caso tais limites 
sejam violados. Um dirigente também poderá tornar-se responsável por danos a terceiros quando exceder o seu poder e autoridade, a 
não ser que a corporação ratifique tais ações não autorizadas assumindo responsabilidade jurídica pelas mesmas. 
 
AUTORIDADE LEGAL DOS DIRIGENTES - SEJAM ELAS REAIS, APARENTES, OU ATRAVÉS DE 
RATIFICAÇÃO DAS SUAS AÇÕES 

A autoridade dos dirigentes corporativos pode ser real (expressa ou implícita), aparente ou derivada de ratificação de um ato além do 
poder do dirigente. 
 
AUTORIDADE REAL 

Um dirigente deriva sua autoridade expressa dos estatutos, Contrato Social, ou dos Estatuto e Regulamentos, ou ainda das 
Resoluções de sua Diretoria. Por exemplo, os regulamentos podem enumerar vários dirigentes e definir suas respectivas 
autoridades. 

A autoridade real, além da autoridade expressa é normalmente referida como sendo "implícita" ou "inerente". Um dirigente pode 
derivar sua autoridade implícita tendo como base o poder inerente a seu cargo. 

A Jurisprudência de Illinois tende a estabelecer uma refutação que presume que o presidente tem a autoridade de agir em nome da 
corporação no curso normal dos assuntos corporativos (negócios rotineiros). Quando o presidente atua de fato como gerente geral, ele 
tem a autoridade implícita inerente ao cargo de gerente geral. O gerente geral tem a autoridade implícita de firmar qualquer contrato ou 
executar qualquer outro ato apropriado para os negócios rotineiros da corporação. O fato da pessoa ter a permissão de agir como 
gerente geral é suficiente para que tenha tal autoridade implícita. Portanto, o presidente internacional deve estar sempre ciente do fato 
de haver uma suposição em termos jurídicos de que ele possui tal autoridade implícita, devendo conduzir suas ações tendo em mente 
que tais ações estarão vinculadas à associação. 

Os vice-presidentes, ao contrário do presidente, não possuem poderes inerentes a não ser o de atuarem como tal na ausência 
do presidente devido a falecimento, doença ou outra impossibilidade. 
 
AUTORIDADE APARENTE 

A autoridade aparente, muitas vezes referida como autoridade ostensiva, existe quando a corporação estabelece que um dirigente 
possui certa autoridade e uma terceira pessoa acredita, de boa fé, que tal autoridade existe. Neste caso, a corporação e possivelmente 
uma terceira pessoa são impedidas de negar tal autoridade. Resumindo, onde existe autoridade aparente, a ausência de autoridade real, 
seja ela expressa ou implícita, torna-se irrelevante. O relacionamento estabelecido tem a ver com a empresa e com a pessoa que está 
transacionando negócios como agente da empresa. 
 
AUTORIDADE ATRAVÉS DA RATIFICAÇÃO DE AÇÕES 

Se um dirigente agir além do escopo de sua autoridade, tal ação poderá ser ratificada pela diretoria. A ratificação poderá ser expressa 
por uma ação da diretoria, ou implícita, ou seja, pela aceitação dos benefícios da ação não autorizada mediante conhecimento dos fatos. 

Quando um dirigente tenciona fazer um contrato em nome de uma corporação sem ter autoridade para tal, o dirigente poderá 
tornar-se responsável pessoalmente pela terceira pessoa indicada no contrato. O raciocínio desta regra é que quando uma pessoa 
tenciona fazer um contrato em nome de uma entidade, a pessoa torna-se responsável caso a entidade não o seja, ou responsável pela 
quebra da garantia de autoridade implícita. Os dirigentes autorizados podem tornar-se responsáveis legalmente pelo contrato se não 
revelarem que estão executando o contrato apenas na capacidade de agentes da corporação. Os dirigentes que garantirem pessoalmente 
as obrigações da corporação estarão sujeitos à mesma responsabilidade jurídica. 
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NORMA SOBRE CONFLITO DE INTERESSES 
 

Considerando a responsabilidade da associação perante os seus associados e o público, a Diretoria Internacional adotou as 
seguintes normas e procedimentos quanto à exigência de revelação de informações sobre transações e relacionamentos que 
possam acarretar em possíveis conflitos de interesse. 
• Todos os dirigentes, diretores e funcionários deverão evitar situações onde os interesses pessoais possam conflitar de fato ou 

aparentemente com os interesses da associação. 
 

• O uso dos bens da associação para qualquer fim ilícito ou impróprio é estritamente proibido. 
 

• Nenhum bem que não tenha sido registrado ou declarado poderá ser usado para qualquer propósito. 
 

• Nenhuma entrada falsa poderá ser feita nos registros por qualquer razão, sendo que nenhum funcionário poderá engajar em 
qualquer situação que possa resultar em atos ilícitos. 
 

• Nenhum pagamento poderá ser aprovado ou feito com a intenção de que qualquer parte será usada para qualquer propósito 
além dos que foram descritos nos documentos comprobatórios. 
 

• Qualquer funcionário que saiba de qualquer bem que não tenha sido declarado ou qualquer ato proibido deverá relatá-lo 
imediatamente à gerência da associação. 
Esta norma exige que os membros da diretoria, pessoal administrativo e funcionários em funções que requerem  sigilo, 

apresentem uma declaração anualmente certificando que cumpriram tal norma. 
 

O Comitê de Finanças e Operações da Sede é responsável pela análise e implementação da norma. As declarações de divulgação de 
informações serão inicialmente analisadas e avaliadas pelo dirigente administrativo. Assim que a análise for finalizada, o dirigente 
administrativo encaminhará o seu parecer aos membros do Comitê de Finanças e Operações da Sede para uma análise final e 
recomendação. 
 

• Esta norma também se aplica ao conselho diretor da Fundação de Lions Clubs International e seus funcionários. 
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APÊNDICE C 
 

PADRÕES DE ÉTICA E CONDUTA 
(Dirigentes Executivos, Diretores Internacionais e Assessores Nomeados) 

 
Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que o serviço é oferecido é tão importante quanto o serviço em si.  Nossos 
associados, Dirigentes Executivos, Diretoria Internacional, Assessores Nomeados, Dirigentes Administrativos, funcionários da 
Sede Internacional e nossas comunidades esperam uma conduta honesta e ética de cada diretor, todos os dias.  Nenhum ato ou 
solicitação por parte dos Lions clubes e seus associados, dirigentes, diretoria ou funcionários da associação para os quais, ou da 
comunidade para a qual oferecemos serviços poderá justificar a violação desta diretriz.  Uma conduta honesta e ética é definida 
pelos quatro valores básicos que servem como pedra fundamental dos nossos Padrões de Ética: 
 
Integridade – Lions Clubs International insiste em manter o mais alto padrão de integridade pessoal e profissional.  
Devemos fazer todo o possível para salvaguardar o patrimônio da associação.  Devemos também cumprir todas as normas da 
associação e leis aplicáveis. 
 
Responsabilidade – Lions Clubs International espera que todos os atuais e ex-Dirigentes Executivos, Diretores 
Internacionais e Assessores Nomeados honrem os seus compromissos conforme autorizados e realizados em nome da associação 
e assumam responsabilidade por todas as ações e seus resultados.  Não haverá tolerância para violações de ética. 
 
Trabalho em Equipe – Lions Clubs International procura manter um ambiente de prestação de serviços que incentiva a 
inovação, criatividade e resultados positivos através do trabalho em equipe.  Todos nós devemos praticar as qualidades de 
liderança para treinar, inspirar e promover a participação ativa e desenvolvimento individual de todos os Leões.  Incentivamos 
uma comunicação aberta e eficaz. 
 
Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tratamento justo, respeito mútuo, diversidade e confiabilidade.  
Devemos nos desafiar mutuamente para melhorarmos nossos serviços e processos, como também a nós mesmos.  Juntos, 
devemos servir nossos associados e comunidades, fazendo com que a associação atinja as metas estabelecidas. 
 
Sua responsabilidade começa com a compreensão dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International.  Seu 
papel perante a associação exige vigilância constante para manter tais padrões de honestidade e conduta ética.  O Manual de 
Normas da Diretoria destaca as áreas relacionadas aos Padrões de Ética de Lions Clubs International, incluindo a Declaração de 
Missão (Cap.I.A.), Código de Ética (Cap.VI.1.A.), Diretrizes Antidiscriminatórias para Atividades de Serviço e Quadro Social 
(Cap.I.M. e Cap.XVIII.G. respectivamente), Obrigações dos Clubes Constituídos (Cap.V.A.), Uso dos Fundos Arrecadados do 
Público (Cap.XV.G.1.), Regras de Auditoria (Cap.IX.B., Cap.XXII.C.), Conflito de Interesses (Cap.XV.L.), Solicitação 
(Cap.XV.A.2.f)  e Norma de Privacidade (Cap.XV. Apêndice D.).  O Estatuto e Regulamentos Internacionais e o livreto do 
Diretor Internacional também oferecem diretrizes adicionais nas áreas de padrões de ética e conduta.  Em muitas situações, os 
padrões de ética também possuem exigências legais.  Caso surja uma pergunta em sua mente referente ao cumprimento de uma 
exigência legal, você terá a responsabilidade de apresentar tal questão ao comitê apropriado da Diretoria Internacional ou à 
divisão apropriada na Sede Internacional (por exemplo, o Comitê de Finanças e Operações da Sede analisa questões sobre 
Conflito de Interesses; o Comitê de Estatuto e Regulamentos e/ou Divisão Jurídica analisa questões legais).  Você poderá 
também apresentar questões legais aos Dirigentes Executivos ou Dirigentes Administrativos da associação. 
 
Os valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International, juntamente com as normas da Diretoria Internacional 
oferecem diretrizes para ajudá-lo a compreender o que é esperado para que possa tomar decisões acertadas.  Já que não podemos 
oferecer todas as diretrizes, você deverá usar o bom senso para julgar o que é "certo" e ético.  Queremos contar com a sua 
colaboração para continuarmos com a tradição Leonística de honestidade e comportamento ético ao servirmos milhões de pessoas 
carentes. 
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APÊNDICE D 
 

PADRÕES DE ÉTICA E CONDUTA (presidente de conselho) 
 

Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que o serviço é oferecido é tão importante quanto o serviço em si.  Nossos 
associados, Conselho de Governadores, Diretoria Internacional, Dirigentes Executivos, Dirigentes Administrativos, funcionários 
da Sede Internacional e nossas comunidades esperam uma conduta honesta e ética de cada diretor, todos os dias.  Nenhum ato ou 
solicitação por parte dos Lions clubes e seus associados, dirigentes, diretoria ou funcionários da associação para os quais, ou da 
comunidade para a qual oferecemos serviços poderá justificar a violação desta diretriz.  Uma conduta honesta e ética é definida 
pelos quatro valores básicos que servem como pedra fundamental dos nossos Padrões de Ética: 
 
Integridade – Lions Clubs International insiste em manter o mais alto padrão de integridade pessoal e profissional.  
Devemos fazer todo o possível para salvaguardar o patrimônio da associação.  Devemos também cumprir todas as normas da 
associação e leis aplicáveis. 
 
Responsabilidade – Lions Clubs International espera que todos os Presidentes de Conselho honrem os seus 
compromissos conforme autorizados e realizados em nome da associação e assumam responsabilidade por todas as ações e seus 
resultados.  Não haverá tolerância para violações de ética. 
 
Trabalho em Equipe – Lions Clubs International procura manter um ambiente de prestação de serviços que incentiva a 
inovação, criatividade e resultados positivos através do trabalho em equipe.  Todos nós devemos praticar as qualidades de 
liderança para treinar, inspirar e promover a participação ativa e desenvolvimento individual de todos os Leões.  Incentivamos 
uma comunicação aberta e eficaz. 
 
Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tratamento justo, respeito mútuo, diversidade e confiabilidade.  
Devemos nos desafiar mutuamente para melhorarmos nossos serviços e processos, como também a nós mesmos.  Juntos, 
devemos servir nossos associados e comunidades, fazendo com que a associação atinja as metas estabelecidas. 
 
Sua responsabilidade começa com a compreensão dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International.  Seu 
papel perante a associação exige vigilância constante para manter tais padrões de honestidade e conduta ética.  Lions Clubs 
International adotou diversas declarações relacionadas aos Padrões de Ética da associação, tais como, a Declaração de Missão, 
Código de Ética, Diretrizes Antidiscriminatórias para Atividades de Serviço e Quadro Social, Obrigações dos Clubes 
Constituídos, Uso dos Fundos Arrecadados do Público, Regras de Auditoria, Conflito de Interesses e Norma de Privacidade.  O 
Estatuto e Regulamentos Internacionais, o Manual do Presidente de Conselho e o Manual de Normas da Diretoria também 
oferecem diretrizes adicionais nas áreas de padrões de ética e conduta.  Em muitas situações, os padrões de ética também 
possuem exigências legais.  Caso surja uma pergunta em sua mente referente ao cumprimento de uma exigência legal, você terá a 
responsabilidade de apresentar tal questão ao comitê apropriado da Diretoria Internacional ou à divisão apropriada na Sede 
Internacional (por exemplo, o Comitê de Finanças e Operações da Sede analisa questões sobre Conflito de Interesses; o Comitê 
de Estatuto e Regulamentos e/ou Divisão Jurídica analisa questões legais).  Você poderá também apresentar questões legais à 
Diretoria Internacional e aos Dirigentes Executivos ou Dirigentes Administrativos da associação.  
 
Os valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International, juntamente com as normas da Diretoria Internacional 
oferecem diretrizes para ajudá-lo a compreender o que é esperado para que possa tomar decisões acertadas.  Já que não podemos 
oferecer todas as diretrizes, você deverá usar o bom senso para julgar o que é "certo" e ético.  Queremos contar com a sua 
colaboração para continuarmos com a tradição Leonística de honestidade e comportamento ético ao servirmos milhões de pessoas 
carentes. 
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APÊNDICE E 
 

PADRÕES DE ÉTICA E CONDUTA (Governador de Distrito) 
 
Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que o serviço é oferecido é tão importante quanto o serviço em si.  Nossos 
associados, colegas Governadores de Distrito, Diretoria Internacional, Dirigentes Executivos, Dirigentes Administrativos, 
funcionários da Sede Internacional e nossas comunidades esperam uma conduta honesta e ética de cada diretor, todos os dias.  
Nenhum ato ou solicitação por parte dos Lions clubes e seus associados, dirigentes, diretoria ou funcionários da associação para 
os quais, ou da comunidade para a qual oferecemos serviços poderá justificar a violação desta diretriz.  Uma conduta honesta e 
ética é definida pelos quatro valores básicos que servem como pedra fundamental dos nossos Padrões de Ética: 
 
Integridade – Lions Clubs International insiste em manter o mais alto padrão de integridade pessoal e profissional.  
Devemos fazer todo o possível para salvaguardar o patrimônio da associação.  Devemos também cumprir todas as normas da 
associação e leis aplicáveis. 
 
Responsabilidade – Lions Clubs International espera que todos os Governadores de Distrito honrem os seus 
compromissos conforme autorizados e realizados em nome da associação e assumam responsabilidade por todas as ações e seus 
resultados.  Não haverá tolerância para violações de ética. 
 
Trabalho em Equipe – Lions Clubs International procura manter um ambiente de prestação de serviços que incentiva a 
inovação, criatividade e resultados positivos através do trabalho em equipe.  Todos nós devemos praticar as qualidades de 
liderança para treinar, inspirar e promover a participação ativa e desenvolvimento individual de todos os Leões.  Incentivamos 
uma comunicação aberta e eficaz. 
 
Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tratamento justo, respeito mútuo, diversidade e confiabilidade.  
Devemos nos desafiar mutuamente para melhorarmos nossos serviços e processos, como também a nós mesmos.  Juntos, 
devemos servir nossos associados e comunidades, fazendo com que a associação atinja as metas estabelecidas. 
 
Sua responsabilidade começa com a compreensão dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International.  Seu 
papel perante a associação exige vigilância constante para manter tais padrões de honestidade e conduta ética.  Lions Clubs 
International adotou diversas declarações relacionadas aos Padrões de Ética da associação, tais como, a Declaração de Missão, 
Código de Ética, Diretrizes Antidiscriminatórias para Atividades de Serviço e Quadro Social, Obrigações dos Clubes 
Constituídos, Uso dos Fundos Arrecadados do Público, Regras de Auditoria, Conflito de Interesses e Norma de Privacidade.  O 
Estatuto e Regulamentos Internacionais, o Manual do Governador de Distrito e o Manual de Normas da Diretoria também 
oferecem diretrizes adicionais nas áreas de padrões de ética e conduta.  Em muitas situações, os padrões de ética também 
possuem exigências legais.  Caso surja uma pergunta em sua mente referente ao cumprimento de uma exigência legal, você terá a 
responsabilidade de apresentar tal questão ao comitê apropriado da Diretoria Internacional ou à divisão apropriada na Sede 
Internacional (por exemplo, o Comitê de Finanças e Operações da Sede analisa questões sobre Conflito de Interesses; o Comitê 
de Estatuto e Regulamentos e/ou Divisão Jurídica analisa questões legais).  Você poderá também apresentar questões legais à 
Diretoria Internacional e aos Dirigentes Executivos ou Dirigentes Administrativos da associação.  
 
Os valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International, juntamente com as normas da Diretoria Internacional 
oferecem diretrizes para ajudá-lo a compreender o que é esperado para que possa tomar decisões acertadas.  Já que não podemos 
oferecer todas as diretrizes, você deverá usar o bom senso para julgar o que é "certo" e ético.  Queremos contar com a sua 
colaboração para continuarmos com a tradição Leonística de honestidade e comportamento ético ao servirmos milhões de pessoas 
carentes. 
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APÊNDICE F 
 

PADRÕES DE ÉTICA E CONDUTA (Dirigentes de Clube) 
 

Nossa associação é voltada ao serviço e a maneira em que o serviço é oferecido é tão importante quanto o serviço em si.  Nossos 
associados, colegas dirigentes de clube, o Governadores de Distrito, Diretoria Internacional, Dirigentes Executivos, Dirigentes 
Administrativos, funcionários da Sede Internacional e nossas comunidades esperam uma conduta honesta e ética de todos vocês, 
diariamente.  Nenhum ato ou solicitação por parte dos Lions clubes e seus associados, dirigentes, diretoria ou funcionários da 
associação para os quais, ou da comunidade para a qual oferecemos serviços poderá justificar a violação desta diretriz.  Uma 
conduta honesta e ética é definida pelos quatro valores básicos que servem como pedra fundamental dos nossos Padrões de Ética: 
 
Integridade – Lions Clubs International insiste em manter o mais alto padrão de integridade pessoal e profissional.  
Devemos fazer todo o possível para salvaguardar o patrimônio da associação.  Devemos também cumprir todas as normas da 
associação e leis aplicáveis. 
 
Responsabilidade – Lions Clubs International espera que todos os dirigentes de clube honrem os seus compromissos 
conforme autorizados e realizados em nome da associação e assumam responsabilidade por todas as ações e seus resultados.  Não 
haverá tolerância para violações de ética. 
 
Trabalho em Equipe – Lions Clubs International procura manter um ambiente de prestação de serviços que incentiva a 
inovação, criatividade e resultados positivos através do trabalho em equipe.  Todos nós devemos praticar as qualidades de 
liderança para treinar, inspirar e promover a participação ativa e desenvolvimento individual de todos os Leões.  Incentivamos 
uma comunicação aberta e eficaz. 
 
Excelência – Lions Clubs International é dedicado ao tratamento justo, respeito mútuo, diversidade e confiabilidade.  
Devemos nos desafiar mutuamente para melhorarmos nossos serviços e processos, como também a nós mesmos.  Juntos, 
devemos servir nossos associados e comunidades, fazendo com que a associação atinja as metas estabelecidas. 
 
Sua responsabilidade começa com a compreensão dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International.  Seu 
papel perante a associação exige vigilância constante para manter tais padrões de honestidade e conduta ética.  Lions Clubs 
International adotou diversas declarações relacionadas aos Padrões de Ética da associação, tais como, a Declaração de Missão, 
Código de Ética, Diretrizes Antidiscriminatórias para Atividades de Serviço e Quadro Social, Obrigações dos Clubes 
Constituídos, Uso dos Fundos Arrecadados do Público, Regras de Auditoria, Conflito de Interesses e Norma de Privacidade.  O 
Estatuto e Regulamentos Internacionais, o Manual do Dirigentes de Clube e o Manual de Normas da Diretoria também oferecem 
diretrizes adicionais nas áreas de padrões de ética e conduta.  Em muitas situações, os padrões de ética também possuem 
exigências legais.  Caso surja uma pergunta em sua mente referente ao cumprimento de uma exigência legal, você terá a 
responsabilidade de apresentar tal questão ao comitê apropriado da Diretoria Internacional ou à divisão apropriada na Sede 
Internacional (por exemplo, o Comitê de Finanças e Operações da Sede analisa questões sobre Conflito de Interesses; o Comitê 
de Estatuto e Regulamentos e/ou Divisão Jurídica analisa questões legais).  Você poderá também apresentar questões legais ao 
Governador de Distrito, à Diretoria Internacional e aos Dirigentes Executivos ou Dirigentes Administrativos da associação.  
 
Os valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International, juntamente com as normas da Diretoria Internacional 
oferecem diretrizes para ajudá-lo a compreender o que é esperado para que possa tomar decisões acertadas.  Já que não podemos 
oferecer todas as diretrizes, você deverá usar o bom senso para julgar o que é "certo" e ético.  Queremos contar com a sua 
colaboração para continuarmos com a tradição Leonística de honestidade e comportamento ético ao servirmos milhões de pessoas 
carentes. 



Em vigor a partir de 13 de novembro de 2017 
Capitulo XV 

Página 56 

APÊNDICE G 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
NORMA DE PRIVACIDADE 

 
 
Coleta e Uso de Dados Pessoais dos Associados por Lions Clubs International 

 
Lions Clubs International (LCI) reconhece a importância de proteger as informações privadas de nossos associados.  LCI coleta 
dados pessoais dos associados dos Lions clubes e Leo clubes para facilitar a comunicação com a sede e entre os associados.  As 
informações são usadas exclusivamente para fomentar os propósitos de LCI e "unir clubes em laços de amizade, companheirismo 
e compreensão mútua" e conduzir as atividades operacionais necessárias, incluindo: 
 

• Quotas e outras cobranças 

• Distribuição da revista Lion e informações/dados atualizados sobre associados e dirigentes  

• Compilação do perfil dos associados e tendências para apoiar o aumento de associados, extensão e programas de 
conservação 

• Planejamento de convenções e reuniões 

• Informações de contato para líderes Leões/Leos, incluindo dirigentes internacionais antigos ou atuais, diretores e 
assessores nomeados, presidentes de conselho de distritos múltiplos, conselho de governadores e distritos, vice-
governadores de distritos e dirigentes de clubes 

• Promoção das Atividades de Relações Públicas e Alianças Cooperativas 

• Apoio à Fundação de Lions Clubs International e outros programas de serviços adotados 

• Propaganda especial, programas que usam receita não proveniente das quotas e outros propósitos conforme 
estabelecido pelos Objetivos e Propósitos, e conforme determinado pela Diretoria Internacional 

• A divulgação de informações é exigida por lei ou o que é considerado pertinente a investigações judiciais e 
governamentais 

 
Lions Clubs International protege suas informações pessoais usando áreas protegidas por senha e restringindo o acesso a tais 
informações.  É importante que proteja a sua senha. 
 
Qualquer informação coletada sobre pagamento é protegida por um software durante a transmissão que criptografa todas as 
informações pessoais para que fiquem protegidas nos canais da Internet.  Revelamos apenas uma parte limitada do número do seu 
cartão de crédito quando confirmamos uma ordem. 
 
O diretório oficial somente está disponível pela Internet com uso de senha. Aqueles que tenham direito à acesso ao anuário oficial 
ou quaisquer documentos que contenham informações pessoais dos associados, só podem usar as informações para promover os 
objetivos de LCI e devem concordar em excluir todos estes registros após o uso. Também está disponível o localizador de clube 
com a informação para contato dos dirigentes do clube.  O localizador de clube foi elaborado de formas a não ser utilizado 
comercialmente como em listas de mala direta e os associados dos Lions clubes devem assegurar que ele não seja usado com este 
propósito.  
 
WEBSITE 
 
Para poder utilizar certas características do nosso site, você talvez tenha que compartilhar informações pessoais. A inscrição é 
voluntária. No entanto, você deve se inscrever se quiser participar destas partes do website. Embora a inscrição exija a divulgação 
de informações pessoais, você pode controlar como usamos estas informações, atualizando o seu perfil de preferência de 
comunicações eletrônicas.  
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Cookies 
 
Um cookie é uma pequena quantidade de dados, que muitas vezes inclui um identificador anônimo único que é 
enviado para o navegador pelos computadores de um site da web e armazenado no disco rígido do computador. 
Cada site pode enviar os seus próprios cookies para o seu navegador se as preferências deste navegador permitirem, 
mas (para proteger sua privacidade), a maioria dos navegadores só permite que um site da web acesse os cookies 
que o mesmo web site já tenha enviado a você, não os cookies enviados a você por outros sites. 
 
LCI pode definir e acessar os nossos próprios cookies no seu computador. LCI pode utilizar cookies para identificar 
você como uma visitante repetido ou cliente do site (caso se aplique) para manter informações sobre sessão de 
usuário que fizerem o login e para acompanhar as tendências de uso e padrões a fim de melhor compreendê-los e 
melhorar áreas do nosso site. 
 
LCI também pode permitir que outras empresas que estejam apresentando conteúdo no nosso site configurem e 
acessem os seus próprios cookies no seu computador. O uso de cookies por outras empresas está sujeito às suas 
próprias respectivas normas de privacidade. Não temos acesso a qualquer informação armazenada sobre você por 
terceiros anunciantes. 

 
É possível que usemos empresas de publicidade de terceiros para veicular anúncios em nosso nome. Essas empresas 
podem utilizar cookies e tags de ação (conhecidos também como gifs de um pixel ou web beacons) para medir a 
eficácia da publicidade. Qualquer informação que estes terceiros coletem através de cookies e tags de ação é 
completamente anônima. Se você quiser obter mais informações sobre esta prática e as suas opções, clique aqui. 
 
Ao fornecer seu endereço de e-mail, você concorda (fazendo esta opção) em receber informações de Lions Clubs 
International e de todos os seus programas. Você pode optar por sair (cancelamento da inscrição), alterar a sua configuração 
de notificação de e-mail ou ajustar as preferências em seu perfil de inscrição.  
 
Você deve estar ciente de que quando você estiver no site, pode ser direcionado para outros sites fora do nosso controle. Se você 
visitar um site que esteja ligado ao nosso site, deve consultar as respectivas normas de privacidade antes de fornecer qualquer 
informação pessoal. 
 
SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM AS NOSSAS POLÍTICAS E PRÁTICAS, NÃO DEVE UTILIZAR O NOSSO 
WEBSITE.  
 
Recomendações de privacidade para Lions clubes/Leo clubes, distritos, distritos múltiplos e fundações 
 
O seu Lions/Leo clube, Distrito, Distrito Múltiplo e Fundação deverão considerar práticas de privacidade e seguir diretrizes 
semelhantes quando usarem informações pessoais dos associados, doadores, beneficiários de assistência humanitária, ou de 
outros indivíduos obtidas durante a realização das atividades.  Sugerimos que obtenha permissão por escrito antes de revelar 
informações pessoais, incluindo nomes, endereços, endereços de e-mail, números de telefone, informação médica, informação 
financeira, etc. É importante exercer cautela quando colocar qualquer informação pessoal na Internet ou enviar e-mails a 
terceiros.  Esteja sempre ciente de que as LEIS LOCAIS GOVERNAM ESTA QUESTÃO, sendo que as leis variam conforme o 
país. Portanto, seria prudente obter orientação de um especialista local para saber mais informações antes de usar qualquer 
informação pessoal. 
 
Caso tenha alguma pergunta ou precise de esclarecimentos sobre essas normas, queira contatar Lions Clubs International 
no número (630) 571-5466, ramal 3847 ou por e-mail legal@lionsclubs.org. 
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