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Capítulo XI          
 

Assuntos Jurídicos 
 

Informações Gerais  
A Divisão Jurídica é responsável por manter os registros da marca a nível mundial, 
programa de seguro global e gerenciamento de risco e litígio. Além disto, a Divisão 
Jurídica oferece orientação aos Leões sobre o estatuto, regulamentos e normas da 
diretoria da associação, inclusive sobre eleições distritais, dúvidas sobre o endosso do 
diretor internacional, resoluções de disputas e queixas estatuárias. Caso exista 
qualquer dúvida em relação a esta informação, entre em contato com a divisão Jurídica 
por e-mail legal@lionsclubs.org ou (630) 203-3847. 
 
A associação tem a obrigação jurídica de proteger as marcas registradas de Lions 
Clubs International.  Por esta necessidade, a Diretoria Internacional adotou as Normas 
de Marcas Registradas de Lions Clubs International.  Estas normas definem as marcas 
da associação e concedem aos associados, clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos) 
diretrizes sobre como e quando eles podem usar as marcas da associação.  Veja a 
seguir uma apresentação ampla das Normas de Marcas Registradas para uso do nome 
e logotipo do Lions nas atividades de distrito e clube. Para informações mais 
detalhadas relativas às Normas de Marcas Registradas da associação, veja as Normas 
de Marcas localizadas em www.lionsclubs.org ou Recursos Jurídicos. 

• Marcas definidas:  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.  
 

• 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. 

 
 

 

 
• Padrões gerais de uso:  Com o intuito de manter um padrão geral de qualidade 

e conteúdo quanto ao uso das marcas da associação, tais marcas não poderão 



XI–2

ser usadas em conexão com pornografia, nudez, álcool ou outro conteúdo que 
possa ser ofensivo na comunidade Leonística.  
 

• Dever do cumprimento às normas e de relatar o uso n ão autorizado: Todos 
os Leões têm a responsabilidade de cumprir as normas de marcas registradas 
adotadas pela Diretoria Internacional de Administração, incluindo a notificação à 
Divisão Jurídica de qualquer uso indevido ou não autorizado de qualquer marca 
Lions.   

 
• Autorização automática para usar as marcas registrad as da associação:  Os 

associados, clubes e distritos de Lions são automaticamente autorizados a 
utilizar as marcas registradas de Lions para promover e fomentar os propósitos 
da associação e operações gerais do clube, como a promoção de programas, 
projetos, serviços comunitários e outros eventos patrocinados por um clube ou 
distrito.  Essas autorizações podem incluir: uso das marcas registradas de Lions 
nos websites de clube ou distrito, cartões de visita, programas patrocinados e 
em circunstâncias limitadas em vestuário (com exceção dos coletes). Para uma 
lista específica de autorizações automáticas, consulte as Normas de Marcas 
Registradas localizados em www.lionsclubs.org ou Recursos Jurídicos. 

 
• Autorização prévia necessária.   Os associados, clubes e distritos Lions devem 

buscar a aprovação ao usar as marcas Lions em certas atividades, como a 
venda de mercadorias Lions, programas cuja receita não seja proveniente de 
quotas, certos patrocínios que exijam a participação de Lions Clubs Internacional 
e a formação de entidades Lions, como fundações, instituições de caridade ou 
sociedades Lions.  

 
• 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. 
 

Para dúvidas relativas a interpretações ou cumprimento das normas e formação de 
entidades Lions, contate: 

Divisão Jurídica 
legal@lionsclubs.org 
630-203-3847 
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Para dúvidas relativas a licenciamento, aprovação para uso de um produto ou material 
específico, etc., contate: 

Divisão de Materiais para Clubes e Distribuição 
trademarkuse@lionsclubs.org 

630-571-6921 

 

Programa de Benefícios para Associados do Lions  
Lions Clubs International desenvolveu um excelente contato com a CT, empresa líder 
em serviços legais. Atualmente, a CT proporciona Agente Registrado e outros serviços 
à LCI e à LCIF. Através deste relacionamento criamos um serviço para associados 
para assistir os Lions clubes, distritos ou fundações ("organizações Lions") nos 
procedimentos de incorporação, organização de novas fundações Lions e entrada de 
petições em repartições públicas de maneira mais econômica. Para os Lions clubes, 
distritos e/ou fundações fora dos Estados Unidos, a CT também oferece serviços 
similares. Para mais informações sobre Serviços Internacionais, contate a equipe 
internacional da CT nos EUA pelo telefone 1-800-428-4685 . 
 
A utilização dos serviços proporcionados pela CT é uma maneira econômica de 
administrar os negócios e manter a sua organização Lions funcionando bem na 
jurisdição de seu estado ou país . Informações mais detalhadas podem ser obtidas no 
web site de Lions Clubs International, http://www.lionsclubs.org  no Centro de 
Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica. 
 
Seguro 
Como governador de distrito, você tem também outras responsabilidades legais para 
com os associados e o público aos quais serve. É importante que você compreenda o 
Programa de Seguros Contra Riscos Civis oferecido pela associação e que encaminhe 
todas as perguntas técnicas à Divisão Jurídica ou ao agente de seguros, Willis of 
Illinois. Os Lions clubes e distritos e todos os Lioness e Leo clubes estão cobertos pelo 
seguro geral contra riscos civis que a associação mantém junto à ACE American 
Insurance Company.  
 
O seguro atual cobre os clubes, associados ou voluntários por indenizações que seriam 
legalmente obrigados a pagar a terceiros por danos ocorridos ao participar de 
atividades Leonísticas. A cobertura é automática e o prêmio é pago com as quotas da 
associação. A cobertura é de US$1 milhão de dólares por ocorrência com um limite 
geral agregado de clube e distrito no valor de US$2 milhões de dólares e cobre funções 
Leonísticas típicas tais como campanhas de captação de recursos, shows e vendas. A 
apólice também oferece benefícios médicos, pagando até US$1.000 de despesas 
médicas por pessoa, independentemente da responsabilidade. 
 
A cobertura também não inclui riscos devidos à operação, uso ou manutenção de 
carros, caminhões, ônibus, aviões, barcos ou trailers de propriedade de um órgão 
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Leonístico. A cobertura também não inclui o proprietário de qualquer veículo ou danos 
a qualquer veículo usado em conexão com atividades Leonísticas. Danos em 
consequência de operação, uso ou manutenção de avião também não estão cobertos. 
A apólice também isenta-se de responsabilidade por eventualidades resultantes da 
venda e distribuição de bebidas alcoólicas. 
 
Os Lions clubes e distritos podem reduzir o custo de seguro dando prioriade a 
segurança em todas as atividades Leonísticas. Informações sobre segurança podem 
ser obtidas no web site da associação e os clubes podem nomear um dirigente 
encarregado da segurança. Atividades perigosas que devem ser evitadas incluem 
tanques de água, funções onde álcool é servido, quermesses, circos e rodeios, além de 
corridas em veículos motorizados. Os clubes devem também evitar a realização de 
concertos de rock e fogos de artifícios, ou o patrocínio de projetos de demolição ou 
construção tais como piscinas, playgrounds e parques. 
 
Todo clube e distrito deve considerar cuidadosamente os riscos envolvidos nesses 
projetos. Se o clube ou distrito patrocinar um evento deste tipo, eles devem preparar 
um plano especial de segurança, fazer o devido acompanhamento e comunicar todas 
as reclamações de seguro imediatamente. A lista de todos os escritórios da nossa 
companhia de seguro encontra-se no livro de informação sobre seguro fornecido pela 
Divisão Jurídica ou no site da associação na Internet junto com outras informações 
importantes sobre seguro. O endereço do web site é www.lionsclubs.org .no Centro 
de Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica. 
 
Obrigações Tributárias 
Cada país tem uma legislação específica e própria quanto a organizações sem fins 
lucrativos e não governamentais a ser observada localmente. Mantenha-se atualizado 
sobre as normas aplicáveis em seu país. 
 
Organizações de ex-dirigentes de clube, distrito e i nternacionais  
A Diretoria Internacional recusará, e pela presente recusa, reconhecimento oficial a 
organizações de ex-dirigentes de clube, distrito e internacionais, mas permitirá a sua 
existência e operação desde que as mesmas na sua operação não: 

 
• Infrinjam os Estatutos e Regulamentos Internacionais e normas da Diretoria 

Internacional; 
• Estabeleçam e/ou cobrem quotas; 
• Envolvam participação que não seja numa base voluntária; 
• Imponham ou criem uma estrutura governamental acima, ou que impeça o 

próprio funcionamento do clube normal e das organizações distritais. 
Fundos angariados através de atividades 
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 
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para seus associados. Consequentemente, nenhuma parte dos ganhos líquidos 
angariados do público deverá beneficiar um associados 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 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.   

 
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 pró-rateada das despesas deverá ser paga dos fundos públicos 
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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. 

 
Captação de 

Recursos 
Uso em projetos 

públicos? (Conta de 
Atividades) 

Uso em despesas 
administrativas? (Conta 

Administrativa) 
Administrativ os  – 
quotas, taxas de aluguel, 
multas, propaganda em 
boletins para Leões 

 
Sim 

 
Sim 

Público s– todos os 
eventos de angariação de 
fundos abertos ao 
público, contribuições 
públicas e heranças 

 
Sim 

 
Não * 

Juros – investimentos 
acumulados de verbas 
recebidas do público 

 
Sim 

 
Não 

 
*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.  
Propriedade do Lions .  Se o Lions clube (ou distrito) possui uma propriedade que é usada 
para atender as necessidades da comunidade em geral, uma porcentagem prorrateada da 
arrecadação dos fundos públicos angariados através do uso da propriedade pode ser usada 
nas despesas operacionais da propriedade.   
 

 
Ajuda financeira a candidatos  
Os Estatutos Internacionais concedem aos distritos múltiplos o direito de representação 
a nível internacional. Inerente a este direito encontra-se o direito de financiar os 
esforços necessários para conseguir tal representação. Portanto, acha-se implicado 
que tais fundos possam ser levantados junto aos associados do respectivo distrito 
múltiplo. 
 
Tal cobrança pode ser efetuada de acordo com as cláusulas contidas nos estatutos do 
distrito múltiplo para um aumento de taxas. 
 
Código de Ética e Conduta 
Lions Clubs International é uma associação de serviços humanitários. A forma em que 
esses serviços são proporcionados é tão importante quanto os próprios serviços 
oferecidos. Os nossos Companheiros associados, dirigentes, diretores internacionais, 
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dirigentes executivos e administrativos, os funcionários da sede internacional e as 
nossas comunidades contam, diariamente, com uma conduta ética e honesta de todos. 
Nada justifica a violação ou infração destas normas nem dos atos ou solicitações de 
Lions clubes, seus associados, dirigentes, diretores ou funcionários da nossa 
associação a pessoas às quais prestamos serviços ou às comunidades para as quais 
os serviços são proporcionados. A Diretoria Internacional adotou um Código de Ética e 
Conduta que pode ser encontrado no Manual de Normas da Diretoria no web site da 
associação. 
 
Os valores centrais do Código de Ética de Lions Clubs International, bem como as 
normas da Diretoria Internacional, proporcionam o guia e a estrutura para ajudá-lo a 
compreender o que se espera de um governador e para auxiliá-lo a tomar as melhores 
decisões. Considerando que elas não são completamente abrangentes, o seu bom-
senso e capacidade de julgamento são essenciais para fazer o que for “certo” e ético. 
Queira unir-se a nós na continuação da tradição de Lions Clubs International de primar 
pela conduta ética e honesta ao servir milhares de pessoas necessitadas.  
 
Normas Sobre Proteção à Privacidade de Lions Clubs International 
 
Coleta e Uso de Dados Pessoais dos Associados por Lions Clubs International 
 
O 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 de informações e atualizações para 
afiliados/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 
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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 encripta 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 ao 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.  
  
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 PRÁT ICAS, 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 
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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 . 
 

 
Procedimento para Queixa Referente à Eleição de Gov ernador, Primeiro e 
Segundo Vice-Governadores de Distrito 
As seguintes regras de procedimento serão aplicadas para o exame estatutário de 
queixas referentes irregularidades em eleições de governador e primeiro e segundo 
vice-governadores de distrito: 
Diretrizes sobre distribuição de documentos: As partes interessadas do processo de 
queixa devem entregar todos os documentos e cópias relacionadas ao escritório do 
consultor geral para distribuição aos membros do Comitê de Estatutos e Regulamentos 
e da Diretoria Internacional. Os documentos não devem ser distribuídos diretamente 
aos diretores ou dirigentes executivos. 
 
A. QUEIXA 
 1. Pode ser apresentada apenas por um candidato derrotado na candidatura ao 

cargo de governador ou primeiro e segundo vice-governadores de distrito na 
eleição distrital que está sendo contestada. 

 
 2. A queixa contendo os motivos para o protesto deve ser enviada por fax, e-mail 

ou por outra forma escrita e recebida na sede internacional dentro de cinco dias 
úteis de referida eleição. DESDE QUE, entretanto, os documentos da queixa 
formal sejam enviados, no formato original, pelo correio ou outro serviço de 
entrega e submetidos dentro de cinco 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. Caso a queixa seja retirada antes da reunião na 
qual a queixa seria analisada pelo Comitê de Estatuto e Regulamentos da 
Diretoria Internacional, o valor de US$ 200,00 será retido para cobrir as 
despesas administrativas e o valor de US$ 400,00 deverá ser restituído ao 
requerido (devendo ser dividido com base igualitária, caso haja mais que um 
requerido). No evento da Diretoria Internacional determinar que a queixa tem 
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fundamento e será mantida, o valor de US$ 350,00 deverá ser retido pelo 
Escritório Internacional como taxa administrativa e US$650,00 deverão ser 
restituídos ao 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 ou segundo vice-governadores de 

distrito devem vir acompanhadas da taxa de apresentação da queixa de US$ 
1.000,00 ou o seu equivalente em moeda local. Caso a queixa seja retirada 
antes do parecer da diretoria internacional, o valor de US$ 200,00 será retido 
pelo escritório internacional como taxa administrativa e US$ 400,00 serão 
restituídos ao requerente e US$ 400,00 serão pagos ao requerido (divididos com 
base igualitária caso haja mais que um requerido). No evento da Diretoria 
Internacional determinar que a queixa tem fundamento, e a queixa for mantida, o 
valor de US$ 350,00 será retido pelo escritório internacional como taxa 
administrativa e US$ 650,00 serão restituídos ao requerente. Caso a Diretoria 
Internacional determine que a queixa não tem fundamento, a taxa de 
apresentação da queixa não será restituída. 

 
6. Cópia da queixa e os documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
B. CONTESTAÇÃO  
 1. A resposta à queixa deve ser em conformidade com o formato indicado no Item 

E ser enviada no formato original pelo correio ou por serviço de entrega e 
recebida na sede internacional dentro do prazo estabelecido pela Divisão de 
Assuntos Jurídicos, o qual será pelo menos 10 dias da data da solicitação. 
DESDE QUE, entretanto, o consultor geral, 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 adicionais à data de 
apresentação de qualquer resposta. 

 
 2. Anexo à resposta estará 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 incluirá um relatório dos 
procedimentos da eleição da convenção distrital e os resultados da votação e 
sua precisão será certificada pelo governador de distrito e pelo secretário do 
gabinete distrital. A Divisão de Assuntos Jurídicos pode exigir a apresentação de 
documentos adicionais na resposta à queixa. Tais documentos serão 
apresentados dentro do prazo permitido conforme estabelecido pela Divisão de 
Assuntos Jurídicos, o qual será pelo menos 10 dias da data da solicitação. 
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3. Cópia da queixa e de documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
C. RÉPLICA À CONTESTAÇÃO 
 1. A parte ou partes querelantes poderão enviar uma réplica à resposta, a qual 

deverá ser recebida na sede internacional pelo correi ou por serviço de entrega 
rápida, dentro de cinco dias de acordo com o formato apresentado no item E. 
Nenhum documento adicional será aceito. A réplica deve se referir unicamente 
aos assuntos tratados na resposta, se houver, sem repetir as alegações já 
contidas na queixa. 

 
2. Cópia da réplica e de documentos relevantes devem ser encaminhados pelo 

querelante na mesma ocasião e pelo mesmo método de comunicação ao(s) 
querelado(s). Quando do recebimento da queixa, a Divisão de Assuntos 
Jurídicos, se for viável, poderá fornecer uma cópia da queixa ao(s) querelado(s). 
Isto, no entanto, não elimina a responsabilidade do querelante. Deve ser 
apresentado comprovante da remessa da cópia da queixa pelo querelante ao(s) 
querelado(s). A omissão deste requisito resultará na devolução da queixa por 
falta de cumprimento da formalidade ou por ter sido negada. 

 
D. RESPOSTA DE PARTES NÃO ENVOLVIDAS NA QUEIXA 

A Divisão de Assuntos Jurídicos pode considerar que qualquer resposta de partes 
que não são nem o querelante e nem o querelado, poderá ser considerada 
supérflua ou que não cumpre com a formalidade. Estas respostas serão devolvidas. 
 

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 o que se deseja. 

 
 2. O texto de cada documento, inclusive de qualquer anexo, deverá ser em ponto 

12 ou tipo maior (tipo Pica, pitch 10 se for datilografado). As notas deverão ser 
em ponto 9 ou tipo maior (tipo Elite, pitch 12 se forem datilografadas). Os 
documentos não poderão ser reduzidos ou condensados para aumentar o seu 
conteúdo. Documentos reduzidos fotograficamente não serão considerados e 
serão devolvidos. 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" 
(2cm) em todos os lados, devendo ser grampeado ou colado no canto superior 
esquerdo. Cada folha do documento deverá ser impressa num lado apenas. 
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 3. Todos os documentos apresentados não deverão ultrapassar 10 páginas com 

cinco páginas adicionais para documentação comprobatória e a resposta não 
pode ser superior a cinco páginas e nenhuma outra documentação será aceita. 
Cada página será numerada em sequência como parte do limite total de páginas 
(por exemplo, página 1 de 10, página 2 de 10). Nenhum pedido para exceder 
estes limites de páginas será atendido. Excluindo-se os limites de páginas, a 
capa deve conter, começando do topo da página: (a) número do distrito; (b) 
nome, endereço e número de fax do querelante; (c) nome, endereço, e-mail e 
número de fax do (s) querelado(s); (d) data da eleição; e (e) resultados da 
eleição, inclusive a tabulação dos votos. 

 
 4. No final do documento apresentado, deve constar a assinatura original da parte 

que o está submetendo. Além disso, cada página do documento deverá conter a 
assinatura da parte que o está submetendo diretamente abaixo da seguinte 
declaração: “Concordo que a decisão da Diretoria Internacional será final e 
obrigatória”. Além disso, cada página do documento deve conter a rubrica da 
parte apresentando a queixa. 

 
5. A Divisão de Assuntos Jurídicos não aceitará para consideração qualquer 

documento que não esteja de acordo com estas diretrizes e o devolverá 
indicando aquilo que não está de acordo. Entretanto, o documento será 
considerado como apresentado dentro do prazo, desde que um documento 
apropriado o substitua prontamente. A Diretoria Internacional, através do Comitê 
de Estatutos e Regulamentos, pode recusar-se a examinar qualquer documento 
ressubmetido que não tenha sido apresentado em conformidade com estas 
diretrizes. A Diretoria Internacional não será obrigada a examinar qualquer 
queixa, resposta a uma queixa ou réplica a uma resposta que não tenha sido 
recebida em conformidade com os procedimentos ou requisitos acima descritos. 
Ao apresentar uma queixa, resposta ou réplica, as partes da disputa concordam 
em apresentar o assunto para consideração da Diretoria Internacional e 
concordam em cumprir todas as decisões desta diretoria. A decisão da Diretoria 
Internacional será final e decisiva. 

 
F. SEMINÁRIO DE 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 enquanto a 
Diretoria Internacional não adotar os resultados da eleição para o distrito que 
apresentou a queixa e declarar que tais resultados entraram em vigor, ou a não ser 
que seja aprovado pelo presidente internacional entrante. Cada distrito (único, 
subdistrito 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. 

 
 



XI–13

Diretrizes de Lions Clubs International para Resoluç ões de Disputas  
Os conflitos são normais e muitas vezes até saudáveis para uma organização.  Existem 
várias razões para a existência de conflitos e caso deseje resolver os conflitos é 
importante entender a existência deles.  As pessoas devem sentir-se livres para 
expressar respeitosamente as diferenças de opinião, abordando-as de forma  
construtiva para melhor resolvê-las.  Contudo, em algumas ocasiões, uma disputa não 
poderá ser resolvida sem a utilização de um processo formal de resolução de disputas.  
Embora a maioria dos conflitos possam e devam ser resolvidos informalmente, alguns 
são complexos e difíceis exigindo procedimentos adicionais para garantir que todos os 
envolvidos encontrem uma solução. 
 
O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um 
mecanismo para resolver disputas na organização Leonística sem a necessidade de 
uma audiência probatória formal.  Para atingir este objetivo, a Diretoria Internacional 
adotou as regras de procedimentos para apresentação de queixas, disputas, ou 
reclamações que surgirem devido ao Estatuto e Regulamentos Internacionais, Normas 
da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou distrito 
(único, sub e múltiplo).  Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, 
disputas ou reclamações de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e 
normas e procedimentos adotados pela Diretoria Internacional.  Consequentemente, a 
Diretoria Internacional adotou o Procedimento de Resolução de Disputas de Clube, 
Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de Resolução de 
Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os 
assuntos Leonísticos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo. 
 
O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e distritos (únicos, sub e 
múltiplos) sobre como deverão seguir os Procedimentos de Resolução de Disputas de 
Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser resolvidos 
através de processos informais.  Tais diretrizes suplementam as normas adotadas pela 
Diretoria Internacional e não têm a intenção de substituir tais normas.  Os Leões são 
incentivados a analisar detalhadamente as normas descritas.  As normas poderão ser 
encontradas no web site de Lions Clubs International www.lionsclubs.org no Centro de 
Atendimento ao Associado na página de Publicações/Recursos da Divisão Jurídica , ou 
diretamente na Divisão Jurídica pelo e-mail legal@lionsclubs.org ou telefone, 630-203-
3847.  É importante notar que estas diretrizes não se aplicam ao Procedimento de 
Queixa Estatutária ou aos Procedimentos de Protesto à Eleição de 
Governador/Primeiro e Segundo Vice-Governadores de Distrito, que são explicados 
mais detalhadamente nas próprias normas. 
 
Seção 1: Princípios Gerais sobre Resolução de Dispu tas 
Propósito da Resolução de Disputa 
O objetivo da resolução de disputa é oferecer aos Leões uma oportunidade de resolver 
internamente disputas que surgem devido a assuntos de afiliação e normas e 
procedimentos adotados pelos Lions clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos).  Antes 
de envolver-se no processo de resolução de disputa, a parte deve primeiro fazer todas 
as tentativas para resolver o assunto informalmente. 
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Definições 
Estas são as definições dos termos usados nas normas dos PRD. 
 

Requerentes/Reclamantes  são as partes que solicitam o processo de 
resolução de disputa.  O reclamante pode ser um associado, ex-associado, 
clube ou distrito dependendo do processo de resolução envolvido. 
 
Conciliadores  são pessoas neutras escolhidas para ouvir as queixas e resolver 
as questões apresentadas de acordo com os procedimentos de resolução de 
disputa. 
 
Resolução de Disputa   é a apresentação de uma disputa para uma ou mais 
pessoas imparciais para chegar-se a uma decisão final e obrigatória. 
 
PRD: Procedimentos para Resolução de Disputas. 
 
Taxa é o valor do pagamento necessário para iniciar o processo de resolução de 
disputa.  Cada PRD tem uma estrutura e requisitos individuais. 
 
Partes  são os requerentes e reclamantes da disputa. 
 
Respondente  é a parte da ação que responde ao processo. 

 
Seção 2: Quando a Resolução de Disputa é apropriada  
Como resolver os conflitos antes da resolução de disputa. 
Os Leões devem empenhar-se para resolver todos os conflitos de forma respeitosa e 
justa antes de invocar a norma de PRD.  As partes devem reunir-se pelo menos uma 
vez para tentar resolver o conflito.  Estas reuniões informais não fazem parte do 
processo de resolução mas são essenciais para determinar se a resolução de disputa é 
apropriada.  Um método que poderá ser usado para resolução de disputas em um 
ambiente informal é chamado de  abordagem colaborativa de gerenciamento.  Ao usar 
a abordagem colaborativa de gerenciamento todas as partes poderão explorar as 
idéias e opiniões dos demais em uma tentativa de encontrar novas soluções que sejam 
de comum acordo.  Esta abordagem requer uma análise do conflito, um planejamento 
do que será feito e a resolução do conflito.  Para mais informações e orientação sobre 
resoluções informais de conflitos, favor visitar o Centro de Aprendizado Leonístico, no 
web site de Lions Clubs International www.lionsclubs.org, e acessar o curso intitulado 
Resolução de Conflitos. 
Mesmo que as partes tenham sido capazes de resolver suas diferenças através de 
reuniões informais, em nenhum momento um processo judicial seria apropriado para 
resolver disputas internas dos Leões.  Além de caro e demorado, o litígio envolve, 
desnecessariamente, pessoas e organizações fora da comunidade Leonística para 
decidir assuntos internos do Lions.  O envolvimento em litígio para resolver disputas 
internas é considerado uma conduta inapropriada para um Leão e pode ser motivo de 
expulsão e/ou cancelamento.  Além disso, como uma obrigação de afiliação, os Leões 
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precisam utilizar todos os métodos internos antes de procurar recursos através da 
justiça e devem evitar dar entrada a um processo judicial antes de passar pela 
resolução de disputa. 
 
Tipos de ações que se enquadram nos procedimentos de resolução de disputa 
Todas as disputas relacionadas à afiliação, linhas limítrofes de clubes e distritos, 
normas e interpretação do estatuto e regulamentos de clube, distrito ou distrito múltiplo 
são tipos de disputas que se encaixam nas normas da PRD.  Em geral, assuntos de 
caráter interno de clubes e distritos seriam questões para disputas.  Por exemplo, 
disputas que surgem devido à afiliação de um Leão, incluindo ações disciplinares como 
expulsão, disputas resultantes de um regulamento, tais como eleições ou nomeações 
no clube, e disputas resultantes de assuntos do distrito, tais como aplicação 
inapropriada das quotas de associados, são exemplos de assuntos que se encaixam 
nos procedimentos de resolução de disputa.  Ao determinar que PRD seria apropriado, 
as partes deverão considerar o escopo do assunto em discussão e se é um assunto 
relativo ao clube, distrito ou distrito múltiplo.  Além disso, é importante observar quem 
estará apresentando a queixa.  Para queixas apresentadas individualmente por 
associados Leões, o método apropriado seria o PRD de clube.  Nas disputas de distrito 
e distrito múltiplo, as partes que estarão apresentando a queixa deverão ser um Lions 
clube e/ou Distrito. 
 
Seção 3: Como dar Início ao Processo Conciliatório 
Cada PRD possui um momento específico para a conciliação e exigências de taxas.  O 
seguinte gráfico descreve como dar início a um processo de conciliação, quando 
apresentar a queixa e quais as taxas exigidas. Favor observar que as Resoluções de 
Disputa de Governador de Distrito e de Vice-Governador de Distrito e os 
Procedimentos para Queixas Estatutárias não estão relacionadas abaixo.  Tais 
procedimentos requerem diferentes passos e prazos para apresentação que não foram 
incluídos nas diretrizes.  
 
PRD: Quem pode 

apresentar 
uma queixa?  

Quando é possível 
apresentar uma 

queixa?  

As exigências de 
prazo podem ser 

desconsideradas?  

Onde as 
queixas são 

apresentadas?  

Taxas 

Clube Associados e 
Ex-Associados 

Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo GD, conciliador 
ou pela Diretoria 
Internacional 

Governador de 
distrito 

*US$250,00 

Distrito Clube Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo GD, conciliador 
ou pela Diretoria 
Internacional 

Governador de 
distrito ou Ex-GD 
Imediato se a 
queixa for contra o 
GD. 

US$750,00 

Distrito 
Múltiplo  

Clube, Sub-
Distrito 

Dentro de 30 dias 
após tomar 
conhecimento da 
ocorrência do evento 

Sim, pelo Presidente de 
Conselho do DM, 
conciliador ou pela 
Diretoria Internacional 

Presidente de 
Conselho ou 
Secretário de 
Conselho ou 
Tesoureiro de 
Conselho se a 
queixa for contra o 
Presidente de 
Conselho 

US$750,00 
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DEVOLUÇÃO DA TAXA DE APRESENTAÇÃO DA QUEIXA (DÓLARE S AMERICANOS) 
 

PRD: Queixa Resolvida ou 
Retirada Antes da 

Decisão  

Queixa Negada  Queixa Mantida  

Clube Toda a taxa de 
apresentação de queixa 
retida pelo distrito como 
uma taxa administrativa; 
não é reembolsada a menos 
que um procedimento de 
reembolso seja aprovado 
pelo gabinete distrital 

  

Distrito US$325 restituídos ao 
reclamante e $325 
restituídos ao respondente 

US$650 restituídos ao 
respondente 

US$650 restituídos ao 
reclamante 

Distrito 
Múltiplo  

US$325 restituídos ao 
reclamante e $325 
restituídos ao respondente 

US$650 restituídos ao 
respondente 

US$650 restituídos ao 
reclamante 

A não ser que outro valor seja estabelecido, US$100 de cada taxa de apresentação da 
queixa serão automaticamente retidos pelo distrito ou distrito múltiplo como taxa 
administrativa, sendo que este valor não será restituído a qualquer uma das partes no 
evento da queixa ser resolvida, retirada ou mantida. 

 
Seção 4: Como Selecionar os Conciliadores: 
Todos os conciliadores deverão ser líderes Leões e associados em pleno gozo de seus 
direitos de um clube em dia com suas obrigações, mas que não faça parte da disputa.  
Além do mais, todos os conciliadores devem ser imparciais sobre o assunto em disputa, 
sem mostrar lealdades com qualquer uma das partes envolvidas na disputa.  A decisão 
dos conciliadores, escolhidos por ambas as partes, relativa à seleção do 
conciliador/presidente do comitê deverá ser final e acatada por todas as partes.  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 o procedimento apropriado. 
 
A escolha do conciliador correto para o PRD será essencial para a resolução das 
questões.  A seguir enumeramos as qualidades que as partes devem levar em 
consideração ao escolher os conciliadores: 
 

� Imparcialidade e objetividade; 
� Habilidade no gerenciamento de disputas e/ou experiência anterior na 

resolução de disputa; 
� Líder Leão respeitado e conhecido pela sua integridade, paciência e cortesia;  
� Temperamento judicioso: imparcialidade, paciência e cortesia; e  
� Reputação ética na comunidade. 

 
A tabela a seguir mostra o processo de seleção do conciliador de acordo com as 
normas de PRD de clube, distrito e distrito múltiplo.   
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PRD: Conciliador  Quem Indica o 
Conciliador?  

Aprovação do 
Conciliador/ 
Presidente*  

Estimativa da 
Duração do 

Procedimento  
Clube 1 conciliador  O governador de distrito 

seleciona o conciliador (ex-
governador de distrito) 
dentro de 15 dias da 
apresentação da queixa. Se 
não for indicado um 
conciliador dentro de 15 dias, 
a Divisão Jurídica indicará 
um conciliador. 

A aprovação do 
conciliador será 
exigida de todas 
as partes 

< 30dias 

Distrito 3 conciliadores (se 
for mais de 2 
partes, 
possibilidade de 
mais que 3 
conciliadores)  

Cada parte seleciona 1 
conciliador (ex-governador 
de distrito) dentro de 15 dias 
da apresentação da queixa e 
esses conciliadores 
selecionam um conciliador 
neutro (ex-governador de 
distrito)  

Os conciliadores 
selecionados 
pelas partes 
escolhem o 
conciliador neutro 

< 90 dias 

Distrito 
Múltiplo  

3 conciliadores (se 
for mais de 2 
partes, 
possibilidade de 
mais que 3 
conciliadores) 

Cada parte seleciona 1 
conciliador (ex-governador 
de distrito) dentro de 15 dias 
da apresentação da queixa e 
esses conciliadores 
selecionam um conciliador 
neutro (ex-governador de 
distrito) 

Os conciliadores 
selecionados 
pelas partes 
escolhem o 
conciliador neutro 

< 90 dias 

 
*Aprovação do Conciliador Selecionado pelo Governado r de Distrito   – Caso um 
conciliador selecionado não seja aceito por nenhuma das partes, a parte que 
apresentar a objeção deverá apresentar uma declaração por escrito à equipe do 
governador de distrito (governador de distrito, primeiro vice-governador de distrito e 
segundo vice-governador de distrito) em 10 dias, identificando todos os motivos para tal 
objeção.  Se a equipe do governador determinar por decisão majoritária, a seu próprio 
critério, que a declaração escrita pela  parte demonstra suficientemente que o 
conciliador selecionado carece de neutralidade, a equipe do governador de distrito por 
decisão majoritária deverá indicar um conciliador substituto, que no momento esteja em 
dia com as suas obrigações junto à associação, seja afiliado de um clube em dia com 
as suas obrigações, no distrito (único ou sub-) onde a disputa teve origem, de um clube 
que não esteja envolvido na disputa ou de um distrito adjacente e que seja imparcial na 
questão da disputa e sem comprometimento com nenhuma das partes envolvidas na 
disputa. Se não a equipe do governador de distrito por decisão majoritária deve emitir a 
sua desaprovação ou objeções e confirmar a indicação do conciliador original. 
 

*Seleção de 3º Conciliador/Presidente  - No evento dos conciliadores selecionados não 
concordarem com a escolha do terceiro conciliador ou presidente dentro de 15 dias, a 
não ser que o prazo tenha sido ampliado por justa causa, então os conciliadores 
selecionados deverão considerar-se automaticamente como demitidos devido a razões 
administrativas e as partes deverão selecionar novos conciliadores (“uma segunda 
equipe de conciliadores selecionados”) que deverão então selecionar um terceiro 
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conciliador ou presidente.  No evento da segunda equipe de conciliadores selecionados 
não concordar, dentro de 15 dias, com a seleção do terceiro conciliador ou presidente 
oriundo do distrito no qual a disputa se originou, os conciliadores selecionados poderão 
escolher um conciliador que seja associado de um clube fora do respectivo 
distrito/distrito múltiplo.  No evento da segunda equipe de conciliadores selecionados 
ainda não concordar com a escolha do conciliador, então o Ex-Diretor Internacional que 
serviu mais recentemente na Diretoria Internacional, oriundo do distrito no qual a 
disputa se originou ou de um distrito adjacente, o que for mais próximo, será indicado 
como conciliador/presidente. 

 
Seção 5: Como Conduzir a Reunião Conciliatória 
Escolha do horário e local da reunião 
Dentro de 30 dias da nomeação dos conciliadores, eles deverão estabelecer a data, 
horário e local da reunião.  O local deverá ser neutro e aceito por todas as partes.  Ao 
programar a reunião, o conciliador deverá levar em consideração a programação de 
todas as partes envolvidas, enviando um aviso sobre a reunião com certa antecedência.  
Se uma das partes fizer alguma objeção quanto a data, horário ou local da reunião, o 
conciliador deverá ser contatado imediatamente para ser informado sobre a objeção.  
Todas as partes deverão trabalhar conjuntamente para marcar uma data, horário e 
local mutuamente convenientes para a reunião. 
 
Preparação para a reunião 
Cada uma das partes e os conciliadores deverão preparar-se adequadamente para a 
reunião.  Para preparar-se, cada uma das partes terá a responsabilidade de definir e 
analisar as questões envolvidas na disputa. Cada uma das partes deve definir o escopo 
dos assuntos e ser realista sobre o que espera devido às limitações de tempo, recursos 
disponíveis, custos, costumes locais, etc.  Favor analisar este material antes de 
comparecer à reunião. 
 
Participantes da reunião 
Os participantes da reunião serão os  reclamantes, respondentes e os conciliadores.  
Se testemunhas adicionais forem necessárias e aprovadas pelo conciliador/presidente 
para melhor entendimento das questões em discussão, as testemunhas, embora não 
façam parte da disputa, poderão participar da reunião. 
 
Papel do Conciliador  
Os conciliadores são responsáveis pelo estabelecimento do clima apropriado para a 
reunião de conciliação.  A meta é incentivar as partes a resolver suas diferenças de 
forma amistosa.  Tendo este fim em mente, o conciliador precisará marcar a reunião, 
informar as partes sobre o que devem esperar da reunião e manter a ordem durante o 
processo.  Os conciliadores deverão procurar alcançar as seguintes metas: 
 

� Reduzir a hostilidade entre as partes, ajudando-as a engajar-se em um 
diálogo significativo sobre os assuntos em pauta; 

� Promover discussões abertas em áreas que não foram consideradas 
previamente ou que foram desenvolvidas de forma inadequada; 
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� Comunicar posições ou propostas em termos compreensíveis ou mais 
agradáveis; 

� Investigar e expor fatos adicionais e os interesses reais das partes; 
� Ajudar cada uma das partes a melhor compreender o ponto de vista da outra 

parte e como avaliar um determinado assunto, sem violar a confiança mútua; 
� Restringir os assuntos e as posições de cada uma das partes e diminuir 

exigências extremas; 
� Explorar alternativas e procurar soluções; 
� Evitar o retrocesso ou a apresentação de assuntos inesperados; e 
� Tomar uma decisão que resolva os problemas atuais e as necessidades 

futuras das partes. 
 
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 atuam como mediadores na 
reunião, promovem a harmonia e estabelecem o protocolo a ser seguido.  Os 
conciliadores têm a responsabilidade de assegurar que cada uma das partes tenha tido 
ampla oportunidade de apresentar questões e as resoluções propostas. 
 
Papel de cada uma das partes 
Cada uma das partes tem a responsabilidade de participar completamente do processo.  
A comunicação aberta e respeitosa deverá ser incentivada.  Antes de chegar ao local 
determinado para a reunião, cada uma das partes deverá examinar cuidadosamente as 
suas posições e preparar-se para ter uma discussão aberta sobre os assuntos em 
debate.  Para fins de orientação, encontra-se anexa uma lista de verificação para as 
partes consultarem antes de comparecerem à reunião de conciliação.  Como uma regra 
geral, os seguintes princípios devem ser seguidos: 
 

� Definir e analisar os assuntos envolvidos na disputa; 
� Identificar possíveis soluções para resolver a disputa; 
� Preparar todos os fatos, documentos e justificativas sólidas para apoiar as 

posições; 
� Demonstrar respeito e cortesia para com todas as partes envolvidas; e 
� Manter a mente aberta e estar preparado para aceitar um acordo. 

 
Regras de conduta durante a reunião 
Antes da reunião ser marcada, todas as partes deverão decidir e concordar se a 
reunião deverá ser formal, informal ou uma audiência baseada em evidência. Se não 
se chegar a uma decisão entre todas as partes, o assessor ou conciliador, caso não 
haja um assessor, deve determinar o formato e procedimentos para a reunião. Para 
audiências mais formais, o conciliador poderá usar os procedimentos contidos nos 
regulamentos da American Arbitration Association, Association for International 
Arbitration, International Institute for Conflict Prevention & Resolution, ou no 
International Centre for Dispute Resolution, para indicar apenas algumas fontes.  
Independentemente dos procedimentos adotados pelas partes, todas as partes 
deverão aderir aos seguintes princípios: 
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� A reunião deverá começar pontualmente na data, hora e local determinados; 
� O presidente ou, no caso de não haver um presidente, o conciliador presidirá 

a reunião; 
� Todas as partes deverão estar prontas para a reunião a fim de que todos os 

assuntos possam ser tratados de forma oportuna; 
� Somente serão discutidos assuntos relevantes à disputa apresentada; e 
� Todas as partes usarão de respeito e cortesia entre si, de acordo com o 

Código de Ética de Lions Internacional. 
 
Seção 6: Decisão Final  
Caso não seja possível encontrar uma resolução amistosa entre as partes, os 
conciliadores terão a autoridade de emitir uma decisão relativa à disputa.  Os 
conciliadores deverão emitir sua decisão por escrito, no mais tardar até 30 dias após a 
reunião de conciliação, decisão esta que deverá ser final e acatada por todas as partes.  
Se houver mais de um conciliador, a decisão por escrito deverá ser assinada por todos 
os conciliadores, com a discordância de qualquer conciliador devidamente anotada.  
Uma cópia da decisão por escrito deverá ser encaminhada a todas as partes 
interessadas, conforme estabelecido nas normas do PRD. 
 
A decisão por escrito deverá se limitar às questões apresentadas pelas partes.  Além 
disso, todas as decisões devem ser condizentes com qualquer provisão aplicável do 
Estatuto e Regulamentos Internacionais, de Distrito Múltiplo e de Distrito e com as 
normas da Diretoria Internacional.  Decisões tomadas pelo conciliador deverão 
apresentar um sumário das questões e fatos relevantes apresentados pelas partes, o 
PRD adotado e a decisão tomada.  As seguintes informações deverão ser incluídas na 
decisão escrita: 
 

� Identificar a norma aplicável do PRD; 
� Data da realização da reunião; 
� Breve descrição referente ao processo/procedimentos seguidos pelas partes; 
� Identificar as partes e suas respectivas posições; 
� Resumir os fatos apresentados pelas partes; 
� Analisar as informações e discutir os argumentos apresentados pelas partes; 
� Declarar claramente a decisão do conciliador/painel; 
� Anotar qualquer opinião contrária; e 
� Incluir as assinaturas de todos os conciliadores. 

 
A decisão dos conciliadores será final e obrigatoriamente acatada, estando sujeita à 
autoridade e ao parecer da Diretoria Internacional conforme discrição da Diretoria 
Internacional ou pessoa por ela designada. Após a decisão final do conciliador, não 
haverá recurso de apelação. 
 
Recursos adicionais para resolução de disputas  
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Recomenda-se que as partes utilizem os recursos e diretrizes de organizações 
profissionais dentro da jurisdição onde a disputa está sendo resolvida.  Os seguintes 
recursos poderão ser úteis: 
 
Centro Leonístico de Aprendizagem - - www.lionsclubs.org  
American Arbitration Association  - www.adr.org/ 
Association for International Arbitration - www.arbitration-adr.org/ 
International Centre for Dispute Resolution   - www.adr.org/sp.asp?id=21890 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution - www.cpradr.org/ 
International Chamber of Commerce, Court of Arbitration - www.iccwbo.org/court/ 
Permanent Court of Arbitration - www.pca-cpa.org/ 
 

 
Lista de Verificação da Resolução de Disputa para P articipantes  

Esta lista ajudará ambas as partes a prepararem-se para a reunião de resolução de 
disputa com os conciliadores.  Use somente os itens apropriados para as questões a 
serem resolvidas através do processo de resolução de disputas.  Nem todos os itens se 
aplicam. 
 

� Organizar os materiais na ordem em que gostaria que fossem 
apresentados. Isto ajudará cada uma das partes a apresentar os seus 
pontos de forma clara e concisa. 

 
� Preparar uma declaração por escrito descrevendo claramente o seu 

posicionamento. 
 

� Afirmar claramente que tipo de resolução você espera conseguir através 
do processo de resolução de disputa. 

 
� Priorizar as questões conforme as suas necessidades. 

 
� Determinar os pontos fortes e fracos do seu posicionamento. 

 
� Determinar os cursos de ação, posições e vantagens, examinando uma 

variedade de soluções viáveis. 
 

� Antecipar as necessidades, demandas, pontos fortes e fracos, posições e 
versão dos fatos da outra parte. 

 
� Organizar todas as declarações escritas apoiando o seu posicionamento. 

 
� Organizar todos os materiais relevantes escritos que apóiam o seu 

posicionamento. 
� Fazer cópias dos materiais escritos para serem distribuídos a todas as 

partes e aos conciliadores que você intenciona utilizar durante o processo 
e que servirão de base para os conciliadores. 
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� Providenciar para os conciliadores e para todas as partes uma lista das 
testemunhas que possam ter informações importantes pertinentes à 
disputa. 

 
� Estar preparado para discutir em detalhes as ações tomadas para a 

solução das questões antes de envolver-se na resolução da disputa. 
 

� Consultar os conciliadores para determinar se há documentos ou 
informações adicionais que você terá que apresentar antes da reunião. 

 
� Desligar o seu telefone durante a reunião. 

 
� Manter a mente aberta e estar disposto a aceitar um acordo. 

 
Lista de Verificação da Resolução de Disputa para C onciliadores  

 
Esta lista ajudará os conciliadores a preparar-se para a reunião de resolução de 
disputa com as partes.  Use somente os itens apropriados para as questões a serem 
resolvidas através do processo de resolução de disputas.  Nem todos os itens se 
aplicam. 

� Solicitar a cada uma das partes que prepare uma declaração 
descrevendo o seu posicionamento. 

 
� Pedir a cada uma das partes que declare qual deveria ser o resultado da 

resolução de disputa. 
 

� Marcar uma reunião em local neutro e em data e horário convenientes.  
Enviar a comunicação com bastante antecedência a ambas as partes. 

 
� Organizar todas as declarações escritas antes da reunião, solicitando 

esclarecimentos se necessário. 
 

� Definir e analisar os assuntos envolvidos na disputa. 
 

� Reconhecer os parâmetros da situação (o que poderá ser realisticamente 
esperado, limitações de tempo, recursos disponíveis, custos, costumes 
locais, etc.) 

 
� Preparar uma agenda para a reunião.  Estabelecer a ordem e o horário 

em que cada uma das partes poderá apresentar seus posicionamentos. 
 

� Preparar as regras de conduta para a reunião  Por exemplo: somente 
uma pessoa por vez poderá falar, o uso de telefones não serão permitido, 
nem interrupções, etc. 
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� Permitir que cada uma das partes declare completamente seu 
posicionamento. 

 
� Manter a mente aberta e ser justo para todas as partes. 

 
� Focar nos interesses e não no posicionamento de cada uma das partes. 

 
� Determinar quais as ações a serem tomadas, posicionamentos e 

vantagens, examinando uma variedade de soluções viáveis. 
 

� Incentivar as partes para que cheguem a uma solução de comum acordo. 
 

� Assim que um acordo for feito, ele deverá ser formalizado pelas partes 
por escrito e depois assinado. 

� Preparar um relatório final para ser apresentado a todas as partes. 
 
Regras de Procedimento Reunião Especial para Indica r um Leão como 
Governador de Distrito 
 
Regra 1. No caso de ocorrer uma vaga no cargo de governador de distrito, o ex-
governador de distrito imediato, ou na sua ausência, o ex-governador de distrito mais 
recente que estiver disponível, será responsável, mediante notificação da sede 
internacional, pela convocação de uma reunião do governador de distrito, ex-
governador de distrito imediato, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, 
presidentes de região, presidentes de divisão, secretário e o tesoureiro de gabinete (ou 
secretário/tesoureiro) e todos os ex-presidentes internacionais, ex-diretores 
internacionais e ex-governadores de distrito que são associados em pleno gozo de 
seus direitos de um Lions clube organizado no distrito com o objetivo de recomendar 
um Leão para ser nomeado pela Diretoria Internacional. 
 
Regra 2. Convites impressos para esta reunião serão enviados com a maior brevidade 
possível para que a reunião seja realizada dentro dos quinze (15) dias requeridos a 
partir do recebimento da notificação. O ex-governador de distrito imediato, como 
presidente da reunião, terá autoridade para escolher o local, data e horário da reunião. 
Contudo, ele envidará todos os esforços para escolher um local central para a reunião 
e programará a reunião num horário e data convenientes dentro dos quinze (15) dias 
requeridos. 
 
Regra 3. O presidente manterá uma lista escrita de presença. 
 
Regra 4. Todo Leão com direito a participar da reunião poderá lançar verbalmente um 
candidato. 
 
Regra 5. Cada pessoa indicada poderá fazer um discurso de apoio, somente em seu 
nome, de não mais de três (3) minutos de duração e poderá falar pessoalmente por 
cinco (5) minutos adicionais. Quando cada pessoa indicada tiver tido a oportunidade de 
fazer seu discurso, o presidente declarará as indicações encerradas. Nenhuma outra 
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indicação será aceita após o encerramento das indicações. 
 
Regra 6. Votação. 
 (a) A votação ocorrerá logo após o encerramento das indicações. 
 (b) A votação será por cédula, a menos que a maioria dos membros presentes à 

reunião escolha outro método de votação. 
 (c) O membro indicará seu voto escrevendo o nome da sua escolha na cédula. 

Toda cédula contendo votos para mais de um candidato será declarada inválida. 
 (d) Uma maioria simples de votos será necessária para recomendar um membro 

para ser indicado como governador de distrito. No caso de um candidato deixar 
de receber o número requerido de votos para ser escolhido, outra votação será 
realizada conforme especificado nesta Regra 6 até que um candidato obtenha a 
maioria simples de votos. 

 
Regra 7. No encerramento da reunião, mas de nenhuma forma após sete dias depois 
da conclusão da reunião, o presidente enviará um relatório escrito dos resultados da 
votação para a sede internacional juntamente com comprovante dos convites enviados 
e lista de comparecimento à reunião. 
 
Regra 8. A Diretoria Internacional, de acordo com o Artigo IX, Seção 6(a) e (d) dos 
regulamentos do Estatuto e Regulamentos Internacionais considerará, mas não se 
limitará, qualquer recomendação resolvida na reunião especial. A Diretoria 
Internacional reserva-se o direito de indicar a pessoa recomendada ou qualquer 
associado de clube como governador de distrito para o restante da gestão. 
 
Resumo das Regras Referentes a Reunião Especial par a Inidicar um Leão como 
Governador de Distrito 
 
1. A sede internacional recomendou que o distrito marque uma reunião especial para 

indicar um associado para que seja nomeado como governador de distrito. 
2. O ex-governador de distrito imediato prepara convites para a reunião especial. Os 

convites devem ser enviados ao governador de distrito, ex-governador de distrito 
imediato, primeiro e segundo vice-governadores de distrito, os presidentes de 
região, presidentes de divisão e secretário e tesoureiro ou secretário-tesoureiro e a 
todos os ex-presidentes internacionais, ex-diretores internacionais e ex-
governadores de distrito que são membros em pleno gozo de seus direitos de um 
Lions clube organizado no distrito. Os convites devem incluir a data, horário e local 
da reunião. 

3. O presidente mantém uma lista de frequência à reunião. 
4. As indicações são feitas verbalmente. Cada pessoa indicada pode falar por cinco (5) 

minutos e a pessoa que o apóia pode falar por mais três (3) minutos. 
5. A votação começa logo após o encerramento das indicações. A votação é por 

cédula a não ser que a maioria das pessoas presentes escolha um outro método. 
6. Uma simples maioria de votos das pessoas presentes e votantes é necessária para 

ser recomendado. Se nenhum candidato conseguir uma maioria simples de votos, a 
votação continua conforme descrito nas regras de procedimento. 
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7. O presidente anuncia os resultados ao término da reunião. 
 
Regras de Procedimento da Reunião Especial para Ind icar um Leão para o cargo 
de Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito 
 
Regra 1 . Caso exista uma vaga para o cargo de primeiro ou segundo vice-governador 
de distrito, o governador de distrito convocará uma reunião com os atuais membros do 
gabinete conforme estabelecido no Estatuto e Regulamentos Internacionais e com os 
ex-dirigentes internacionais em pleno gozo de seus direitos, pertencentes a Lions 
clubes constituídos e em dia com suas obrigações no distrito. Será dever dos 
participantes desta reunião nomear um associado qualificado para atuar como primeiro 
ou segundo vice-governador de distrito até o final da gestão. 
 
Regra 2 . Para o preenchimento desta vaga, será dever do governador de distrito, ou na 
sua ausência, do ex-governador de distrito mais recente que estiver disponível, enviar 
convites por escrito para participação da mencionada reunião, sendo também de sua 
responsabilidade presidi-la. O governador de distrito, como presidente da reunião, terá 
autoridade para escolher o local, data e horário da reunião. Contudo, ele envidará 
esforços para escolher um local central para a reunião e programará a reunião em 
horário e data convenientes. 
 
Regra 3 . O governador de distrito deverá manter uma lista de presença por escrito. 
 
Regra 4 . Os Leões com direito a participar da reunião poderão apresentar um 
candidato em viva-voz. 
 
Regra 5 . Os indicados poderão fazer um discurso de apoio, somente em seu nome, de 
no máximo três minutos de duração, podendo ainda falar pessoalmente por cinco 
minutos adicionais. Quando todos os indicados tiverem tido a oportunidade de 
discursar, o presidente declarará as indicações como encerradas. Nenhuma outra 
indicação será aceita após o encerramento das indicações. 
Regra 6 . Votação. (a) A votação ocorrerá logo após o encerramento das indicações. 
(b) A votação será por cédula escrita, a menos que a maioria dos membros presentes à 
reunião escolha outro método. (c) Os membros indicarão seu voto escrevendo o nome 
da sua escolha na cédula. As cédulas que contenham votos para mais de um candidato 
serão declaradas inválidas. (d) Será necessário haver maioria simples de votos para 
recomendar-se um associado a governador de distrito. No caso do candidato deixar de 
receber o número requerido de votos para ser escolhido, outra votação será realizada 
conforme especificado na Regra 6 até que um candidato obtenha a maioria simples de 
votos. 
 
Regra 7 . Logo após o encerramento da reunião, mas nunca sete dias após o 
encerramento, o presidente deverá encaminhará um relatório escrito dos resultados da 
votação à sede internacional, juntamente com o comprovante dos convites enviados e 
lista de comparecimento à reunião. 
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Supremacia dos Estatuto e Regulamentos Padrão 
Se as disposições do estatuto e regulamentos do respectivo distrito (único, múltiplo ou 
subdistrito) conflitam com a Constituição e Regulamentos Internacional, prevalec e 
o que está estipulado pela Internacional.  Artigo XIII, Seção d, dos Regulamentos 
Internacionais estabelece em parte que: 
 
“(d) Todo distrito adotará seu próprio estatuto e regulamentos, que deverão estar em 
conformidade com este estatuto e regulamentos, conforme emendados periodicamente, 
e de acordo com as normas da diretoria internacional. O estatuto e regulamentos de 
distrito estarão sujeitos a interpretações de acordo com as leis vigentes, de tempos em 
tempos, no estado no qual a Associação Internacional de Lions Clubes for registrada 
como personalidade jurídica.” 
 
Além disto, se as disposições do estatuto e regulamentos do respectivo distrito (único, 
múltiplo ou subdistrito) não tratar do assunto, a Constituição e Regulamentos Padrão 
deve tratá-lo.  Capítulo VII, Parágrafo A.4. do Manual de Normas da Diretoria, 
estabelece em parte que:  
 
4. Supremacia dos Estatuto e Regulamentos Padrão 
FICA RESOLVIDO, que a diretoria deverá declarar e declara como norma que qualquer 
assunto operacional pertinente ao distrito (único, sub ou múltiplo) que não seja tratado 
pelo Estatuto e Regulamentos do respectivo distrito (único, sub ou múltiplo), mas que 
seja tratado pelo Estatuto e Regulamentos Padrão de distrito (único, sub ou múltiplo) 
que então as cláusulas deste último prevaleçam . 

FICA RESOLVIDO, que a diretoria deverá declarar e declara como norma que qualquer 
assunto operacional condizente com o Estatuto e Regulamentos Internacionais, que 
não seja tratado no Estatuto e regulamentos do respectivo clube, mas que seja tratado 
pelo Estatuto e Regulamentos Padrão de Lions Clube que então as cláusulas deste 
último prevaleçam. 


