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Utilização de marcas  registradas de NA por 

fornecedores comerciais 

As regras gerais de uso e procedimentos a 
serem seguidos por fornecedores comerciais que 
desejam utilizar as marcas registradas de NA, sem risco 
de objeção pelos Serviços Mundiais de NA. 
 
 
A política descrita neste boletim foi desenvolvida para 
fornecer informações específicas para os fornecedores 
que atualmente usam ou desejam usar as marcas registradas de 
NA, o nome da Irmandade, logotipos, marcas ou símbolos de 
serviço. 

Permissão específica é necessária 
Em uma tentativa de minimizar o impacto da administração de 
licenças a fornecedores, haverá a cobrança de uma taxa de 
processamento anual não reembolsável de cinquenta dólares 
(US $50,00) e uma taxa de licenciamento anual de 
quinhentos dólares (US $500,00), efetivas a partir de 31 de 
janeiro de 1998. Caso um pedido de licenciamento for 
negado, a taxa de licenciamento será devolvida. A partir de 
1 de junho de 1997, nenhum pedido para usar as marcas 
registradas para serviços de gravações será concedido. 
Os fornecedores que desejem reproduzir qualquer uma das 
marcas registradas em quaisquer itens físicos, tais como a 
concepção de joias, vestimentas, especialidades, ou 
qualquer outro item não poderão fazê-lo, a menos que primeiro 
obtenham a permissão dos Serviços Mundiais de NA 
( NAWS), contatando o WSO, o Escritório Mundial de 
Serviços para a Irmandade de Narcóticos Anônimos. O 
fornecedor pode solicitar permissão usando o formulário 
de Solicitação de uso de Marcas Registradas dee NA e enviar uma taxa 
não reembolsável de processamento anual de cinquenta 
dólares (US $50,00) e uma taxa de licenciamento anual de 
quinhentos dólares (US $500,00). O  NAWS tem o único, 
exclusivo e irrestrito direito de conceder ou negar qualquer 
pedido. 
A permissão do NAWS não concede o acesso a eventos ou 
funções de Narcóticos Anônimos. A concessão de acesso a 
estas funções é uma decisão que cabe exclusivamente ao 
comitê de serviço local envolvido. Além disso, esta 
permissão não é um endosso dos negócios, práticas 
comerciais ou políticas de preços do fornecedor. Os Serviços 
Mundiais de NA não concede permissão exclusiva a nenhum 
fornecedor em nenhuma categoria. 

 

Requisitos para permissão 
Os requisitos para um fornecedor receber permissão para usar 
as marcas registradas da Irmandade de NA são os seguintes: 

1. 1. O fornecedor envia um formulário de solicitação 
preenchido e amostras dos itens pelos quais está 
pedindo permissão para usar as marcas registradas de 
NA, juntamente com uma taxa de processamento não 
reembolsável de cinquenta dólares (US $50,00) 

e uma taxa de licenciamento anual de quinhentos 
dólares (US $500,00); 

2. O uso específico pretendido do fornecedor é 
aprovado pelos Serviços Mundiais de NA. A concessão 
desta aprovação é feita a critério único do NAWS; 

3. O fornecedor se compromete a seguir as Regras Gerais 
de Utilização, o Processo de Requerimento por 
escrito e as Regras de Revogação neste Boletim de PI;   

4. O fornecedor mantém a sua licença renovada e os 
registros no NAWS atualizados anualmente; 

5. O fornecedor se compromete a indenizar e 
defender o  NAWS e a Irmandade de 
Narcóticos Anônimos contra quaisquer reclamações 
feitas por causa do uso de qualquer marca registrada 
de NA pelo fornecedor. 

Compromisso de não processar 
Uma vez que os cinco requisitos forem cumpridos, o 
fornecedor tem a permissão não exclusiva e limitada dos 
Serviços Mundiais de NA, para usar as marcas r e g i s t r a d a s  
da Irmandade listadas na resposta ao formulário de 
Solicitação de Uso das Marcas Registradas de NA do fornecedor, e 
os Serviços Mundiais de NA concordam em não processar o 
fornecedor pelos os atos que se inserem na permissão 
concedida. Esta permissão não pode ser atribuída e não é 
transferível para nenhuma outra pessoa ou empresa. Este 
compromisso de não processar somente existe contanto que o 
fornecedor continue aderindo plenamente a todos os cinco 
requisitos. Os Serviços Mundiais de NA pode revogar o 
compromisso de não processar a qualquer momento, sem 
aviso prévio, se o fornecedor não seguir qualquer um dos 
cinco requisitos ou qualquer uma das Regras Gerais de 
utilização. 

Regras Gerais de Utilização 

1. O uso de marcas registradas de Narcóticos 
Anônimos deverá sempre refletir a seriedade do 
propósito primordial de NA e o alicerce espiritual do 
anonimato.  

2. As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem 
ser utilizadas de qualquer maneira que sirva para 
endossar, financiar, promover ou afiliar a Irmandade a 
qualquer empreendimento alheio.  

3. As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não 
devem ser utilizadas em conjunto com nenhum 
tema ou slogan policial, político, médico ou 
religioso, ou outros materiais relacionados.  

4. As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não 
devem ser utilizadas ou expostas de maneira que 
possa ofender ou desrespeitar as percepções sobre NA 
como um todo.  

5. As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não 
devem ser utilizadas de qualquer maneira que possa 
envolver NA em controvérsias públicas. 

6. Se o fornecedor tiver um artista criando uma obra de 
arte usando qualquer uma das marcas registradas de 
NA, o fornecedor deve obter um documento de 
cessão dos direitos autorais da obra de arte para ele, 
incluindo a arte original.  



7. O fornecedor deve reter a posse de matrizes, cortes 
ou qualquer item similar representando qualquer 
uma das marcas registradas de NA utilizadas para 
desenvolver o design do produto.  

8. O fornecedor reconhece que, com base na 
orientação da Irmandade conforme decisão de seus 
grupos através dos seus representantes de serviços 
regionais na Conferência Mundial de Serviço, o  NAWS 
tem o direito de exigir que o fornecedor interrompa o uso 
das marcas registradas de Narcóticos Anônimos, com 
aviso prévio razoável. O fornecedor concorda que não irá 
contestar os direitos do NAWS.   

9. O fornecedor é obrigado a fornecer p a r a  o  NAWS 
uma descrição completa por escrito de todos os itens (por 
exemplo, 14KT de ouro, prata esterlina, 100% algodão 
etc.), que são propostos para o uso, e fornecer uma 
amostra real do artigo proposto antes da produção. Esta 
descrição deve tornar-se o padrão mínimo de qualidade 
para esse fornecedor e esse item. 

10. O fornecedor irá exibir a identificação federal 
apropriada ao lado de cada marca, o que denota o 
registro, como ilustrada no compartimento a seguir.  

11.  O fornecedor irá exibir a licença atual d e  N A  
emitida para ele em todos os locais onde os itens 
contendo marcas registradas de NA forem 
exibidos ou vendidos. 
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Processo de solicitação de permissão do fornecedor  

1. O fornecedor envia um formulário de solicitação 
preenchido por escrito e suas amostras, juntamente com a 
taxa de processamento anual não reembolsável de 
cinquenta dólares (US $50,00) e a Taxa de Licenciamento 
de quinhentos dólares (US $500,00) para NA World 
Services, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 EUA. 

2. O s  Serviços Mundiais de NA ( N A W S )  enviará uma 
confirmação por escrito do pedido do fornecedor. Se o 
pedido for aprovado, será atribuído um número de 
identificação do fornecedor. 

3.  Qualquer aprovação é válida por 1 (um) ano a partir da 
data da emissão do número do fornecedor. 

4.  Para as renovações, os vendedores precisam 
apresentar quaisquer descrições de produtos adicionais ou 
atualizados e amostras, juntamente com a taxa de 
processamento não reembolsável de cinquenta dólares 
(US $50,00) e uma taxa de licenciamento anual de 
quinhentos dólares (US $500,00), e  o endereço e 
informações de contato atualizados. Após a análise 
satisfatória da aderência às Regras Gerais de 
Utilização do fornecedor, o NAWS irá renovar o 

compromisso de não processar por mais um ano.  

 

Regras de Revogação 
O NAWS pode revogar a licença não exclusiva e 
limitada, e o compromisso de não processar, de qualquer 
fornecedor por qualquer dos seguintes motivos:  

1. O Fornecedor não seguir qualquer uma das Regras Gerais 
de Utilização. 

2. Os Serviços Mundiais de NA receber queixas de membros, 
grupos, quadros ou comitês de serviço de NA, e após 
análise, constatar que as reclamações são cabíveis, a 
critério único de NAWS. 

3. O fornecedor não conseguir manter os padrões de 
qualidade delineados na descrição do produto 
original aprovada. 

4. Os Serviços Mundiais de NA tomar conhecimento de que 
outra entidade está operando sob o  pedido aprovado do 
fornecedor, sem notificação ao NAWS. 

No caso em que a licença não exclusiva e limitada for 
revogada, o fornecedor é obrigado a entregar todas e 
quaisquer matrizes, cortes, desenhos, ou qualquer item 
semelhante representando qualquer uma das marcas 
registradas de NA usadas para desenvolver o item 
produzido. 

Mudança da política de permissão do fornecedor 
Os Serviços Mundiais de NA reserva-se no direito de 
mudar suas políticas em relação às permissões do 
fornecedor a qualquer momento. Portanto, os  Serviços 
Mundiais de NA têm o direito de parar de fornecer e / ou 
renovar permissões de fornecedores. Se isso ocorrer, a 
permissão concedida aos fornecedores irá expirar a partir do 
dia após a data de validade estabelecida no último Boletim 
Resposta no 3A do fornecedor. Os fornecedores em situação 
regular podem esgotar seu estoque de itens criados sob a 
autorização prévia e que estiverem em estoque a partir da 
data de validade, com a venda do estoque por um período de 
seis meses após a data de validade. Todo o estoque que 
ainda existir no inventário do fornecedor após o 
período de seis meses será destruído ou descartado pelo 
fornecedor. 
 
 
Este documento foi publicado pelos Serviços Mundiais de NA, de acordo com 
suas funções, conforme descrito no Artigo V, Seção 1:01 do Contrato de Fidúcia 
da Propriedade Intelectual da Irmandade e no artigo IV, Secções 4-7 das Regras 
Operacionais da Fidúcia, aprovado pela Irmandade de Narcóticos Anônimos 
conforme decisão de seus grupos através dos seus representantes de serviços 
regionais na Conferência Mundial de Serviços, em 27 de Abril de 1993, e 
revisto pelos representantes de serviços regionais na Conferência Mundial de 
Serviço, em 30 de Abril de 1997 e 27 de Abril de 1998. Este boletim está sujeito 
a revisão a qualquer momento e substitui todas as versões anteriores. Para mais 
informações, contate os Serviços Mundiais de NA, PO Box 9999, Van Nuys, 
CA 91409 EUA, Tel: (818) 773-9999, Website: www.na.org 



BOLETIM DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE NA Nº 3A  
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PERMISSÃO A FORNECEDORES COMERCIAIS 

Enviar formulário preenchido e amostras para: 

NA World Services, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 USA 
 

Nome do fornecedor em potencial: 

Endereço: 

 
 

Contato: Telefone: 

Endereço de email e Webpage: 

Descriçao de uso pretendedido: 
 
 

 
Enviar fotos digitais de amostras de pré produção dos itens que você deseja vender, para aprovação de 
Serviços Mundiais de NA. Estas imagens serão mantidas em seu arquivo e será o único item (s) aprovado para 
este fornecedor em potencial. 

Eu, o indivíduo representante e autorizado a assinar pelo fornecedor em potencial, declaro ter recebido uma 
cópia do Boletim de Propriedade Intelectual nº 3 rev. 5/03, intitulado “Utilização de Marcas Registradas de 
NA por Fornecedores Comerciais”, li e compreendi esse documento, e concordo em cumprir todas as 
exigências nesse boletim, inclusive para indenizar e defender Serviços Mundiais de NA por quaisquer 
reclamações contra si apresentadas por motivo de meu uso das marcas registradas de NA.  
Você também deve incluir uma taxa não reembolsável de processamento anual de cinquenta 
dólares (US$ 50,00) e uma Taxa de Licenciamento de quinhentos dólares (US$ 500,00). NAWS só irá 
processar os pedidos de licença em janeiro e julho. 
 

Nome e assinatura do Fornecedor em potencial Data 
 
 

Por: nome legível e título 

RESPOSTA DE SERVIÇOS MUNDIAIS DE NA  

Este pedido foi recebido por NAWS, Inc., foi analisado, e as seguintes medidas serão tomadas em 

resposta ao seu pedido: 
 

Seu uso pretendido é aprovado, com vencimento em , 

para as marcas: 

Seu número de fornecedor é (UTILIZAR EM TODAS AS COMUNICAÇÕES) 
 

O seu uso pretendido não for aprovado, pelas seguintes razões: 

____________________________________________________________________________________________ 

Por: Data: 
Serviços Mundiais de NA – Solicitações de uso de marcas registradas  
Também está incluída a sua autorização de fornecedor, que deve ser apresentada onde itens 
que levam marcas registradas de NA são exibidos ou vendidos. 


