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INSTRUMENTO:
CONTRATO DE FIDÚCIA DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA
IRMANDADE

ARTIGO I

Seção 1: Nome da Fidúcia
O nome desta fidúcia será “O Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual
da Irmandade”
Seção 2: Criação da Fidúcia
O Fiduciante, a Irmandade de Narcóticos Anônimos, conforme decisão dos grupos
através da representação de seus delegados regionais na Conferência Mundial
de Serviço, através desta, vem reafirmar e reiterar a sua transferência, cessão,
e a transferência de posse (Conveyance) de todas as literaturas de NA
sobre recuperação, marcas registradas, marcas de serviço, e de todos os outros
direitos de propriedade intelectual para a Narcotics Anonymous World
Services, Inc. (NAWS), o Fiduciário, para guardá-las e administrá-las em
conformidade com este documento de fidúcia e o seu propósito.
Seção 3: Natureza da Fidúcia
O Fiduciário deverá manter as Propriedades da Fidúcia como uma fidúcia
beneficente e permanente, sujeita a revogação pelo Fiduciante, e deverá usar as
propriedades e rendimentos derivados delas, exclusivamente para os fins
beneficentes e educacionais descritos na declaração de propósito a seguir, e
para o pagamento das despesas acessórias e custos de administração da Fidúcia.
Seção 4: Propósito da Fidúcia
O único objetivo e propósito desta Fidúcia é manter e administrar toda a
literatura de recuperação e outras propriedades intelectuais da Irmandade
de Narcóticos Anônimos, de um modo que irá ajudar adictos a
encontrar a recuperação da doença da adicção e levar essa mensagem de
recuperação ao adicto que ainda sofre, de acordo com os Doze Passos e as Doze
Tradições de NA.
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Seção 5: Sem necessidade de garantia monetária
O Fiduciante renuncia a exigência de que o Fiduciário forneça uma garantia
monetária por escrito que assegure o exercício dos deveres do Fiduciário.

ARTIGO II:AS PARTES NO CONTRATO DE FIDÚCIA
A Irmandade de Narcóticos Anônimos, pela voz de seus grupos através
dos delegados regionais na Conferência Mundial de Serviço, é o Instituidor
e o Fiduciante.
Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS) é o Fiduciário do Contrato de
Fidúcia. A Irmandade de Narcóticos Anônimos, como um todo, é o Beneficiário do
Contrato de Fidúcia.

ARTIGO III: IDENTIDADE DA PROPRIEDADE
A Fidúcia inclui toda a literatura de recuperação, marcas registradas, marcas de
serviço, direitos autorais e toda a propriedade intelectual da Irmandade. De
tempos em tempos, o Fiduciante pode adicionar, modificar ou excluir
propriedades da Fidúcia. Todas as adições feitas à literatura de
recuperação da Irmandade, marcas registradas, marcas de serviço, direitos
autorais e todas as outras propriedades intelectuais de Narcotics
Anonymous World Services, Inc. devem igualmente ser considerados bens
sujeitos a esta Fidúcia. No entanto, note que os manuais de serviço de NA e
outros materiais de serviços aprovados pela Conferência Mundial de Serviços
de NA estão especificamente excluídos do âmbito desta Fidúcia.
Literatura de recuperação deve ser entendida como qualquer livro de
Narcóticos Anônimos, folheto ou panfleto destinado principalmente para uso
por membros individuais de NA ou para uso e distribuição dentro do contexto de
uma reunião de recuperação de NA. Materiais de serviço devem significar
aqueles materiais destinados principalmente para uso dentro do contexto de um
quadro ou comitê de serviço de NA.

ARTIGO IV: AS REGRAS OPERACIONAIS
O Fiduciante deve criar Regras Operacionais para o controle da Fidúcia e as
respectivas partes, salvo se tais regras entrarem em conflito com os termos
deste Instrumento.

ARTIGO V
Seção 1: Os deveres do Fiduciário
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O Fiduciário tem os seguintes deveres gerais no que diz respeito à
administração da Fidúcia:
1. O Fiduciário tem o dever de administrar a Fidúcia de acordo com o
Instrumento de Fidúcia e, salvo na medida em que este documento determina
em contrário, de acordo com os estatutos da Califórnia.
2. O Fiduciário deverá seguir instruções por escrito, dadas a ele de tempos em
tempos pelo Fiduciante. No entanto, se uma instrução escrita tiver o efeito de
alterar a Fidúcia, o Fiduciário não tem o dever de segui-la, a menos que
esteja em conformidade com os requisitos para modificar o presente contrato de
Fidúcia.
3. O Fiduciário tem o dever de administrar a Fidúcia unicamente conforme o
interesse do Beneficiário e o Fiduciante.
4. O Fiduciário tem o dever de tratar com imparcialidade com o Beneficiário.
5. O Fiduciário tem o dever de não usar ou lidar com as Propriedades da
Fidúcia para lucro próprio ou para qualquer outra finalidade não relacionada
com a Fidúcia, nem participar em qualquer transação em que o Fiduciário
tenha interesse adverso ao Beneficiário ou ao Fiduciante.
6. O Fiduciário tem o dever de tomar, manter o controle e preservar a
Propriedade da Fidúcia.
7. O Fiduciário tem o dever de fazer a Propriedade da Fidúcia ser produtiva.
8. O Fiduciário tem o dever de manter a Propriedade da Fidúcia independente
de outros bens que não estão sujeitos à Fidúcia e ver que a Propriedade da
Fidúcia é claramente designada.
9. O Fiduciário tem o dever de tomar as medidas cabíveis para fazer valer
reivindicações que fazem parte da Propriedade da Fidúcia.
10. O Fiduciário tem o dever de tomar medidas razoáveis para defender as
ações que podem resultar em uma perda para a Fidúcia e para dar andamento a
ações para proteger a Propriedade da Fidúcia.
Seção 2: A delegação de deveres
O Fiduciário não deverá delegar a terceiros a prática de atos que o próprio
Fiduciário é capaz de executar e nem pode transferir o cargo de Fiduciário para
outro, nem delegar toda a administração da Fidúcia para outra entidade. Todos os
outros assuntos podem ser delegados; mas se o Fiduciário delegou devidamente
um assunto a um agente, funcionário ou outra pessoa, o Fiduciário tem o
d e v e r de exercer razoável supervisão sobre a pessoa ou entidade a realizar o
assunto delegado.
Seção 3: Padrão de cuidados do Fiduciário
O Fiduciário deverá administrar a Fidúcia com o cuidado, habilidade,
prudência e diligência, nas circunstâncias d o m o m e n t o nas quais uma
9

pessoa prudente, a g i n d o com capacidade similar e familiarizada com tais
assuntos usaria na condução de um empreendimento similar com objetivos
parecidos para realizar os fins da Fidúcia, conforme determinado a partir do
Instrumento da Fidúcia.
Seção 4: Os Poderes do Fiduciário
O Fiduciário tem os seguintes poderes: os poderes conferidos pelo
Instrumento da Fidúcia, os poderes conferidos por lei, exceto se f o r
limitado no Instrumento da Fidúcia, e o poder de praticar qualquer ato que um
Fiduciário realizaria para os propósitos da Fidúcia sob o padrão de cuidados
do Fiduciário, exceto como limitada no Instrumento da Fidúcia. O exercício de
um poder por parte do Fiduciário está sujeito aos deveres fiduciários do
Fiduciário para o beneficiário e o Fiduciante. De acordo com este
documento, o Fiduciário tem os seguintes poderes:
1. O poder de coletar, manter e reter a Propriedade da
Fidúcia.
2. O poder de receber adições à propriedade da Fidúcia.
3. O poder de participar na operação de qualquer negócio que é parte
da Fidúcia, e modificar a forma jurídica do negócio.
4. O poder de gerir e controlar a Propriedade da Fidúcia, e de gerenciar, controlar
e dividir dinheiro e ativos gerados a partir da fabricação ou venda de
produtos derivada da mesma.
5. O poder de onerar, hipotecar ou penhorar qualquer porção da Propriedade da
Fidúcia, com exceção dos direitos autorais, marcas registradas e marcas de
serviço mantidos pela Fidúcia.
6. O poder de celebrar um contrato de arrendamento para qualquer finalidade.
7. O poder de prevenir a Propriedade da Fidúcia contra danos ou perdas e
assegurar o Fiduciário contra responsabilidade de terceiros.
8. O poder de prudentemente pegar empréstimos financeiros para
quaisquer finalidades dessa Fidúcia, a serem pagos pelo produto da venda de
produtos gerados a partir da Propriedade da Fidúcia.
9. O poder de pagar, contestar, ou resolver reclamações contra a Fidúcia por
meio de negociação, arbitragem, ou de outra forma, e o poder adicional para
liberar, no todo ou em parte, quaisquer demandas pertencentes à Fidúcia.
10. O poder de pagar impostos, multas e taxas, uma compensação razoável
do Fiduciário, de funcionários e de agentes da Fidúcia, e outras despesas
incorridas na recolha, tratamento, administração e proteção da Fidúcia.
11. O poder de contratar pessoas, incluindo contabilistas, advogados,
auditores, consultores de investimento, ou outros agentes, mesmo que sejam
associados ou filiados do Fiduciário, para aconselhar ou ajudar o Fiduciário no
desempenho de suas funções administrativas.
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12. O poder de executar e entregar todos os instrumentos que são necessários
para realizar ou facilitar o exercício dos poderes atribuídos ao Fiduciário.
13. O poder de propor ou defender ações, reclamações, ou procedimentos para a
proteção da Propriedade da Fidúcia e do Fiduciário no desempenho dos seus
deveres.1
Seção 5: Limitação
Ao Fiduciário não é concedido o poder de fazer empréstimos ao Beneficiário da
Propriedade d a Fidúcia ou de resultado de vendas de produtos gerados
a partir da mesma, ou para garantir empréstimos ao Beneficiário por ônus ou na
Propriedade da Fidúcia ou resultados provenientes da venda de produtos
gerados a partir da Propriedade da Fidúcia.
Seção 6: Indenização do Fiduciário
Na máxima extensão permitida por lei, o Fiduciante deverá indenizar o
Fiduciário e seus conselheiros, diretores, funcionários e outras pessoas
descritas na Seção 523 (a) do Código das Sociedades por Ações da
Califórnia (California Corporations Code), incluindo as pessoas que ocuparam
quaisquer desses encargos no passado, contra todas as despesas, julgamentos,
multas, acertos e outros valores realmente e razoavelmente incorridos por
eles em relação a qualquer “ processo”, como esse termo é usado
naquela seção do código. Procedimentos para a aprovação de indenização, o
avanço de despesas e seguro devem ser descritas no estatuto social do Fiduciário.
O Fiduciário e seus conselheiros, diretores, funcionários e outras pessoas
descritas na secção 523 (a) do Código das Sociedades por Ações da
Califórnia (California Corporations Code), incluindo as pessoas anteriormente
ocupando quaisquer encargos, não podem ser dispensados da responsabilidade
por violação de confiança cometida intencionalmente, com negligência
grosseira, má-fé ou com imprudente indiferença para com os interesses do
Beneficiário ou do Fiduciante, ou por qualquer ato injustamente consentido pelo
Beneficiário ou o Fiduciante.
Seção 7: Atividades apartidárias do Fiduciário
O Fiduciário deverá ser sem fins lucrativos e apartidário. Nenhum âmbito das
atividades do Fiduciário consistirá na publicação ou disseminação de
materiais com o objetivo de tentar influenciar a legislação, e o Fiduciário não
deve participar ou intervir em qualquer campanha política em nome de
qualquer candidato a cargo público, ou para ou contra qualquer causa
ou medida apresentadas às pessoas para votação.

1

Para os detalhes, veja a página 21, “Proteção das Propriedades da Fidúcia”.
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ARTIGO VI: REVOGABILIDADE
Este Contrato de Fidúcia é revogável pelo Fiduciante.

ARTIGO VII: TÉRMINO
Este Contrato de Fidúcia será encerrado quando ocorrer qualquer das
seguintes situações:
1. O objetivo da Fidúcia é cumprido;
2. O objetivo da Fidúcia torna-se ilegal;
3. O objetivo da Fidúcia torna-se impossível de cumprir, ou
4. O Fiduciante revoga o Contrato de Fidúcia.
No término do Contrato de Fidúcia, o Fiduciário continuará a ter os poderes
razoavelmente necessários, nas circunstâncias, para encerrar as atividades da
Fidúcia que estiverem em andamento. Em caso de término do Contrato de
Fidúcia, a Propriedade Fiduciária deverá ser disposta conforme determinado
pelo Fiduciante. Se tal determinação for feita, a Propriedade Fiduciária será
transferida para o Fiduciante.

ARTIGO VIII: JURISDIÇÃO
O Tribunal Superior do Estado da Califórnia tem competência exclusiva
dos processos sobre os assuntos internos desta Fidúcia e tem
competência concorrente sobre ações e procedimentos para determinar a
existência da Fidúcia, ações e processos por ou contra credores ou
devedores da Fidúcia, e as ações e processos que envolvam o Fiduciário e
terceiros, de acordo com o Código de Sucessões da Califórnia -Seção 17.000.
(California Probate Code Section 17000). Não há direito a um julgamento
com júri em processos no âmbito do Código de Sucessões da Califórnia sobre
os assuntos internos da Fidúcia.

ARTIGO IX: REGISTRO DO CONTRATO DE FIDÚCIA
O Fiduciário deverá registrar o documento da Fidúcia com o Procurador Geral
da Califórnia, e deverá executar todas as obrigações de atendimento aos
mesmos.
O instrumento foi assinado por Vivienne Long, RSR, procuradora
designada para o Fiduciante; K. Joseph Gossett, Diretor Executivo, WSO,
Inc., Fiduciário, e Mary Kay Berger, Presidente, Conselho de Administração,
WSO, Inc., Foi registrado com o Procurador Geral do Estado da Califórnia, EUA,
em 1 de julho de 1993.

12

REGRAS OPERACIONAIS
ARTIGO I: HISTÓRICO, FINALIDADE, E PARTES DO CONTRATO DE FIDÚCIA
SEÇÃO 1: HISTÓRICO DO CONTRATO DE FIDÚCIA
O alicerce para o Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade
foi feito, de fato, na 1ª Convenção Mundial de Narcóticos Anônimos,
realizada em 05 de novembro de 1971, em La Mirada, Califórnia, EUA. Nessa
convenção, os membros da Irmandade de Narcóticos Anônimos instruíram
seu Quadro Mundial de Custódios de Serviço para estabelecer um Escritório
Mundial de Serviço para servir como um ponto de contato central da
Irmandade, uma central de informações de NA e editora de publicações de NA.
Desde aquele tempo, o Escritório Mundial de Serviço tem sido a editora
autorizada da Irmandade de Narcóticos Anônimos, assegurando a
propriedade intelectual da irmandade como um fiduciário dos braços de
serviços primários da Irmandade, o Quadro Mundial de Custódios do Serviço (até
1976) e a Conferência Mundial de Serviço (de 1976 até o presente).
O papel de editora da Irmandade, exercido pelo Escritório Mundial de
Serviço (conhecido como Narcotics Anonymous World Services, Inc. [NAWS],
desde 1998) tem sido descrito em todos os manuais aprovados de serviços
de NA, desde a primeira edição de The NA Tree (1975) até a edição mais
recente do Guia para Serviços Mundiais de NA, como segue: “ [Outra]
função principal do WSO é a publicação e distribuição de literatura, que
inclui a impressão, armazenagem, e distribuição de toda a literatura existente.”
Em 15 de setembro de 1982, a relação de confiança foi reforçada quando o
Comitê de Literatura d a W S C transmitiu os direitos autorais do livro
Narcóticos Anônimos, o Texto Básico de NA, para o Escritório Mundial
de Serviço, especificamente para ser administrado de acordo com as
instruções dadas na Conferência Mundial de Serviço em sua reunião anual de 05
a 09 de maio de 1982.
Em 1988, a relação de fidúcia foi reforçada m a i s quando a Conferência
Mundial de Serviço aprovou diretrizes para o Comitê de Literatura d a WSC
que lê-se, em parte: “Depois do Comitê de Literatura Mundial ter completado
o seu trabalho em uma peça de literatura, ela é entregue ao Escritório
Mundial de Serviço para a produção e distribuição. A produção envolve
registro de direitos autorais ( ...) A literatura é, então, vendida através do
Escritório Mundial de Serviço (WSO)”.
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Finalmente, em 1991, a Conferência Mundial de Serviço reafirmou a relação
de fidúcia que havia sido estabelecida ao longo dos anos entre a Irmandade
de Narcóticos Anônimos, a Conferência Mundial de Serviço e o Escritório
Mundial de Serviço, (World Service Office, Inc.). Esta foi realizada pela aprovação
de moções com a seguinte redação:
“Para reafirmar e ratificar que o d o m í n i o d a propriedade intelectual
e física de todos os produtos fabricados no passado e a serem fabricados
no futuro é do Escritório Mundial de Serviço (WSO, Inc.) que retém tal título
de fidúcia, em nome da Irmandade de Narcóticos Anônimos como um
todo, conforme a s decisões da Conferência Mundial de Serviço.
Para reafirmar que o Escritório Mundial de Serviço (WSO, Inc.), é a editora
exclusiva e distribuidora de toda a literatura aprovada pela Conferência
Mundial de Serviço, incluindo todos os livros, folhetos, manuais e outras
propriedades intelectuais e físicas, como instruído pela Irmandade de
Narcóticos Anônimos através da Conferência Mundial de Serviço.
Ao Conselho de Diretores do Escritório Mundial de Serviço é confiada
a responsabilidade de proteger as propriedades físicas e intelectuais da
Irmandade, incluindo o Texto Básico, e, a seu critério, d e v e r á tomar
medidas legais para proteger esses direitos contra todas e quaisquer pessoas
que optam por infringir esta fidúcia de literatura.”
Na Conferência Mundial de Serviço em 1997, o nome “ representante de
serviço regional” foi modificado para “ delegado regional”. Na Conferência
Mundial de Serviço em 1998, o nome da entidade legal “World Service Office,
Inc.” foi alterado para “Narcotics Anonymous World Services, Inc.”
(NAWS). Os diretores de “Narcotics Anonymous World Services, Inc.” são
referidos como membros do Quadro Mundial. Essas mudanças de nome são
refletidas neste documento, exceto quando usadas em um contexto histórico.
SEÇÃO 2: EFEITOS DESTAS REGRAS
Estas regras descrevem a forma como a Fidúcia de Propriedade Intelectual da
Irmandade deve ser administrada. Elas descrevem as propriedades
intelectuais retidas pela Fidúcia, as suas partes, os direitos e as
responsabilidades de cada uma dessas partes, e a relação entre elas. Elas
também descrevem meios específicos pelos quais os direitos e as
responsabilidades do Fiduciário podem ser revogados e transferidos, e o
procedimento a ser usado para alterar as disposições específicas do próprio
Instrumento da Fidúcia.
SEÇÃO 3: AS PARTES NO CONTRATO DE FIDÚCIA
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Fiduciante: A Irmandade de Narcóticos Anônimos, conforme cumprimento
da vontade de seus grupos através de seus delegados regionais na
Conferência Mundial de Serviço.
A participação equitativa da literatura de recuperação, marcas registradas,
marcas de serviço e todas a s outras propriedades intelectuais da
Irmandade de Narcóticos Anônimos reside com a própria Irmandade, a
unidade coletiva básica da qual é o grupo de NA. Decisões sobre propriedades
intelectuais de NA afetam diretamente cada grupo e NA como um todo. Por
esta razão, estas decisões são tomadas pelos representantes devidamente
autorizados pelos grupos de NA, seus delegados regionais, quando esses
DRs se reunirem na Conferência Mundial de Serviço de NA. Por esses meios, a
Irmandade de Narcóticos Anônimos atua como o Fiduciante da
Propriedade Intelectual da Irmandade e é responsável pela criação,
aprovação, revisão e desativação da literatura de recuperação de NA,
marcas registradas, marcas de serviço e outras propriedades intelectuais. Os
direitos e responsabilidades específicas do Fiduciante são detalhados no
Artigo III destas regras e nos manuais de serviço atualmente em vigor.
Fiduciário: Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Narcotics Anonymous World Services, Inc. é o Fiduciário no Contrato de
Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade, responsável por reter,
registrar, utilizar e proteger as licenças, direitos autorais, marcas
registradas, marcas de serviço e outras propriedades intelectuais que
compõem a Propriedade da Fidúcia. O Fiduciário é responsável pelo
regulamento e uso das propriedades intelectuais de uma forma consistente
com as instruções do Fiduciante, em serviço ao Beneficiário, a
Irmandade de Narcóticos Anônimos como um todo. Os direitos e
responsabilidades específicas do Fiduciário são detalhados no Artigo IV destas
regras.
Beneficiário: a Irmandade de Narcóticos Anônimos como um todo
O beneficiário da F i d ú c i a d a Propriedade Intelectual é a Irmandade de
Narcóticos Anônimos como um todo. O s direitos específicos do
beneficiário e a s responsabilidades estão detalhados no Artigo V destas
regras.

ARTIGO II: AS PROPRIEDADES INTELECTUAIS RETIDAS NA FIDÚCIA
SEÇÃO 1: OS DOZE PASSOS, AS DOZE TRADIÇÕES
Por contrato de licença mantido com Alcoholics Anonymous World Services,
Inc., a Fidúcia retém todos os direitos sobre os Doze Passos e as Doze
Tradições adaptados para o uso da Irmandade de Narcóticos Anônimos, listados
no Anexo A destas regras.
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SEÇÃO 2: OUTRA LITERATURA DE RECUPERAÇÃO
Por designação do Fiduciante, a Fidúcia retém todas as outras literaturas de
recuperação criadas direta ou indiretamente pelo Fiduciante, pelo Beneficiário,
e / ou pelo Fiduciário. No entanto, note que os manuais de serviço de NA e
outros materiais de serviço aprovados pela Conferência Mundial de Serviço de
NA estão especificamente excluídos do âmbito deste Contrato de Fidúcia.
Literatura de recuperação deve ser entendida como qualquer livro, livreto
ou folheto de Narcóticos Anônimos, destinado principalmente para uso dos
membros individuais de NA ou para uso e distribuição dentro do contexto de
uma reunião de recuperação de NA. Materiais de serviço significam aqueles
materiais destinados principalmente para uso dentro do contexto de um
quadro ou comitê de serviço de NA.
SEÇÃO 3: MARCAS REGISTRADAS E MARCAS DE SERVIÇO
As marcas registradas e marcas de serviço incluídas neste Contrato de
Fidúcia incluem, mas não estão necessariamente limitadas ao nome
“ Narcóticos Anônimos”, as iniciais NA estilizadas em um círculo duplo, o
diamante de quatro lados em um círculo fechado tocando todas as suas quatro
pontas, e o logo original do grupo de NA. A Fidúcia r e tém o título legal
das marcas e t o d a s as traduções, adaptações e as formas híbridas de tais
marcas.
SEÇÃO 4: DIREITOS AUTORAIS
A Fidúcia retém o título legal para os direitos autorais de todos os livros, livretos,
folhetos, g r a v a ç õ e s d e áudio e / ou vídeo, tanto no original quanto na
tradução, que tenham sido aprovados pela Conferência Mundial de Serviço ou
seus antecessores. A Fidúcia retém título legal para os direitos autorais de
todas as obras literárias em andamento, tanto no original quanto em suas
traduções, desenvolvidas pela Conferência Mundial de Serviço, os seus quadros e
seus comitês.
SEÇÃO 5: A
NATUREZA DA PROPRIEDADE DOS DIREITOS
AUTORAIS DA LITERATURA DE RECUPERAÇÃO DA FIDÚCIA
A criação de todas as propriedades literárias novas ou revisadas será
encomendada pelo Fiduciante, diretamente ou através de um q u a d r o ou
comitê subordinado da Conferência Mundial de Serviço. O processo
usado para criar essas propriedades, desde o início até a conclusão, estará
sob o controle constante do Fiduciante, exercido diretamente ou por um
quadro ou comitê subordinado da Conferência Mundial de Serviço. O Fiduciante
autoriza o Fiduciário a fazer as correções não substanciais nas propriedades
literárias da Fidúcia, conforme necessário, e criar versões eletrônicas
melhoradas ou versões digitais de textos, que incluem materiais
suplementares ou ligados a outros materiais de NA, contanto que o
F i d u c i á r i o informe a Irmandade das correções propostas e melhorias
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com não menos de 120 dias de antecedência.2 Os indivíduos que participem
da criação dessas propriedades irão fazê-lo como empregados, quer do
Fiduciante ou do Fiduciário, seja remunerado ou voluntário, com pleno
conhecimento do funcionamento e dos interesses c o n t r o l a d o r e s
do Fiduciante. Nenhum participante individual em qualquer projeto destinado a
criar ou revisar a literatura de recuperação irá reter qualquer reivindicação de
direitos autorais no que diz respeito às suas contribuições para com a mesma.
O domínio destas Propriedades da Fidúcia será registrado em nome do
Fiduciário.

ARTIGO III: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO FIDUCIANTE
SEÇÃO 1: DIREITOS E RESPONSABILIDADES GERAIS
A Irmandade de Narcóticos Anônimos, através da representação de seus
grupos por meio de seus delegados regionais na Conferência Mundial de
Serviço de NA, como Fiduciante, tem autoridade única para aprovação de
qualquer proposta de revisão da adaptação dos Doze Passos e as Doze
Tradições. O Fiduciante e seus agentes designados têm a autoridade única de
aprovar a criação e revisão de livros, livretos e folhetos informativos para e
em nome da Irmandade de NA. O Fiduciante e seus agentes designados
têm única autoridade para criar ou revisar marcas registradas e marcas de
serviço para e em nome da Irmandade de NA.
SEÇÃO 2: QUADROS E COMITÊS DA CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SERVIÇO (WSC)
A Conferência Mundial de Serviço de Narcóticos Anônimos realiza suas
tarefas, incluindo aquelas que têm a ver com a Fidúcia, através de quadros
auxiliares e comitês. A conferência pode dissolver quadros e comitês
existentes e criar novos. A conferência pode escolher a liderança e a
composição de seus quadros e comitês. A conferência pode delegar partes da
sua autoridade aos seus quadros e comitês subsidiários. No entanto, em todos
os assuntos e em todos os tempos, esses quadros e comitês estão sujeitos ao
direcionamento da Conferência Mundial de Serviços.

2

A linguagem que, de fato, foi aprovada na WSC 2012 é:

“Permitir que o Quadro Mundial faça correções não substanciais na literatura Aprovada pela Irmandade, que não
influenciem no significado original do texto Aprovado pela Irmandade, a fim de corrigir erros de digitação, referências
obsoletas, referências a literatura desatualizada e outras correções semelhantes. O Quadro Mundial anunciará a
realização das correções pelo menos 120 dias antes da sua publicação.”
“Permitir que o Quadro Mundial faça correções não substanciais na literatura Aprovada pela Irmandade, que não
influenciem no significado original do texto Aprovado pela Irmandade, a fim de corrigir erros de digitação, referências
obsoletas, referências a literatura desatualizada e outras correções semelhantes. O Quadro Mundial anunciará a
realização das correções pelo menos 120 dias antes da sua publicação.”
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O objetivo específico, a função, a autoridade e a composição de cada um
dos quadros subsidiários e comitês permanentes, e a relação entre eles e a
conferência são descritos nas diretrizes relevantes e manuais aprovados pela
Conferência Mundial de Serviço. A conferência regula seus comitês interinos
através de moções aprovadas nas suas reuniões bienais e registradas nas suas
atas.
SEÇÃO 3: ADIÇÃO, REVISÃO OU EXCLUSÃO DAS PROPRIEDADES DA FIDÚCIA
POR PARTE DO FIDUCIANTE
O Fiduciante pode adicionar ou excluir propriedades da Fidúcia, ou revisar o
conteúdo ou a natureza das Propriedades da Fidúcia através dos seguintes
meios:
1. As propostas devem ser distribuídas para os grupos de NA através de
seus delegados regionais, com não menos de 90 dias de antecedência da
reunião bienal da Conferência de Serviço Mundial onde as propostas serão
consideradas.
2. Para uma proposta ser aprovada, dois terços dos delegados regionais
presentes para a votação devem votar “Sim”.

ARTIGO IV: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO FIDUCIÁRIO
SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DO FIDUCIÁRIO
Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS), uma organização sem
fins lucrativos e de utilidade pública da Califórnia, é Fiduciário do
C o n t r a t o d e F i d ú c i a d a Propriedade Intelectual da Irmandade. Seus
estatutos são protocolados na Secretaria de Estado da Califórnia.
SEÇÃO 2: RESPONSABILIDADES GERAIS COM AS PROPRIEDADES DA FIDÚCIA
O Fiduciário deverá manter em caráter fiduciário o direito de controlar e usar
todas as Propriedades da Fidúcia e, especificamente, para fabricar e
vender produtos gerados a partir delas, contanto que as ações do Fiduciário
não sejam incompatíveis com as instruções do Fiduciante.
SEÇÃO 3: RELAÇÃO FIDUCIÁRIA COM O FIDUCIANTE
O Fiduciário é uma entidade de serviço, que funciona dentro da totalidade da
Irmandade de Narcóticos Anônimos e, ao fazê-lo, endossa os objetivos e metas
da Irmandade. O Fiduciário, incluindo seus membros, diretores e funcionários,
está e c o n t i n u a r á sujeito a, e vai respeitar os princípios das Doze
Tradições de Narcóticos Anônimos conforme estabelecido no livro Narcóticos
Anônimos.
Além disso, o Fiduciário respeitará as moções adotadas pelo Fiduciante em
cada reunião da Conferência Mundial de Serviços, e implementará as
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decisões t o m a d a s p e l o F i d u c i a n t e n o que dizem respeito à
administração da Fidúcia. Isto se aplica mesmo às decisões tomadas pelo
Fiduciante que têm o efeito de modificar tanto as Regras Operacionais da
Fidúcia quanto o Instrumento de Fidúcia, c o n t a n t o que as decisões
sejam tomadas de forma consistente com o Artigo VII destas Regras. Através
deste instrumento fica especificamente reconhecido que o Fiduciário age como
tal nas suas relações com e em nome do Fiduciante.
SEÇÃO 4: REMUNERAÇÃO DO FIDUCIÁRIO
Conselheiros e diretores da corporação servindo como Fiduciário deverão servir
sem remuneração, mas poderão ser reembolsados pelas despesas que
incorrerem em seu serviço à Fidúcia.
Nenhum membro do conselho, diretor, funcionário ou outra pessoa ligada
ao Fiduciário, ou qualquer outro particular, deverá receber, a qualquer
momento, qualquer um dos ganhos líquidos ou lucro pecuniário gerado
pelo Fiduciário. Entretanto, a presente disposição não deve impedir o
pagamento a qualquer pessoa de uma compensação razoável por serviços
prestados para o Fiduciário ou a prossecução dos seus fins.
SEÇÃO 5: REGISTRO DAS PROPRIEDADES DA FIDÚCIA
O Fiduciário deverá tomar todas as medidas cabíveis para registrar e
proteger os direitos autorais, marcas registradas e marcas de serviço da
Fidúcia, tanto em suas formas originais como em suas traduções, adaptações,
ou formas híbridas, nos Estados Unidos e em outros países onde essas
propriedades são utilizadas ou são susceptíveis de serem utilizadas, d e
a c o r d o com as disposições da lei dos Estados Unidos e todos os
tratados internacionais de direitos de propriedade intelectual aplicáveis.
SEÇÃO 6: FABRICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE PRODUTOS
O Fiduciário deverá utilizar, produzir, imprimir, produzir e / ou reproduzir
produtos usando as Propriedades da Fidúcia, e deverá oferecer tais produtos
para a venda ao Beneficiário e ao público em geral. O Fiduciário pode
celebrar os acordos apropriados e acordos com terceiros em relação à
fabricação, distribuição e venda de produtos utilizando as Propriedades da
Fidúcia.
SEÇÃO 7: AUTORIDADE DO FIDUCIÁRIO, SEM AVISO OU PERMISSÃO PRÉVIA
Na ausência de instrução específica do Fiduciante em contrário, o Fiduciário
poderá tomar as seguintes decisões relativas à administração da Fidúcia sem
aviso prévio ou permissão do Fiduciante:
1. O Fiduciário tem total critério quanto ao formato da fabricação dos
produtos gerados pelas Propriedades da Fidúcia, incluindo a aparência, o
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design, o tipo de letra, a gramatura do papel, a encadernação, a capa, a
tinta, ou quaisquer outros materiais.
2. O Fiduciário tem critério exclusivo na gestão de todos os assuntos
relacionados com a perpetuação dos negócios da Fidúcia, incluindo contratos
de arrendamentos, licenças, convênios, especificações de fabricação,
estoques e quantidades da produção, políticas e programas de distribuição e
comercialização, e os preços de produtos gerados a partir das Propriedades da
Fidúcia.
3. O Fiduciário tem todo o critério para fazer correções não substanciais nas
propriedades literárias da Fidúcia, conforme forem necessárias. (ver nota
2, página 17)
4. O administrador tem o poder de agrupar, extrair, e remontar para publicar as
Propriedades da Fidúcia.3
5. O Fiduciário tem todo o critério para criar meios eletrônicos melhorados ou
versões digitais das Propriedades da Fidúcia, incluindo materiais suplementares
e ligações com outros materiais da Irmandade. (ver nota 2, página 17)
SEÇÃO 8: OBRIGAÇÃO DO FIDUCIÁRIO DE AVISO E APROVAÇÃO
A intenção do Fiduciário de publicar ou fabricar um produto ou realizar quaisquer
outras alterações que não consistem em correções não substanciais, agrupamentos,
extrações, e / ou remontagens para publicação, ou versões eletrônicas melhoradas das
Propriedades da Fidúcia, deverá ser notificada ao Fiduciante com pelo menos n o v e n t a
( 90) dias de antecedência a qualquer reunião bienal da Conferência Mundial de
Serviços. O Fiduciário não pode publicar ou fabricar tal produto antes de receber a
aprovação do Fiduciante através da reunião bienal. Para que tal proposta seja
aprovada, dois terços dos delegados regionais presentes para a votação devem votar
“sim” à proposta. Sempre que uma alteração consistir em correções não substanciais,
agrupamentos, extrações, e / ou remontagens, ou versões eletrônicas melhoradas das
Propriedades da Fidúcia, o Fiduciário deverá fornecer pelo menos 120 dias de aviso
prévio por escrito ao F i d u c i a n t e de sua intenção de publicar esse produto. (Ver
nota 2, página 17 e nota 3, página 20)
SEÇÃO 9: UTILIZAÇÃO DA RECEITA
A partir das receitas provenientes de licenças, convênios, ou venda de
produtos gerados pelas Propriedades da Fidúcia, o Fiduciário deverá
3

A linguagem que, de fato, foi aprovada na WSC 2012 é:

“Permitir que o Quadro Mundial agrupe, extraia trechos e remonte para publicar seleções de literatura Aprovada pela
Irmandade, sem alterações de texto. O Quadro Mundial anunciará essas ações pelo menos 120 dias antes da sua
publicação.”
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prestar serviços, conforme determinado na Conferência Mundial de serviço,
incluindo, mas não limitado ao seguinte:

1. O Fiduciário deverá prestar serviços administrativos, organizacionais e
logísticos para a Conferência Mundial de Serviço de Narcóticos Anônimos e
a Irmandade de Narcóticos Anônimos em geral.
2. O Fiduciário deverá prestar serviço para adictos individuais e grupos de
adictos em busca de recuperação, e auxiliará o público em geral na
compreensão da adicção e do Programa de recuperação de Narcóticos
Anônimos. Essa assistência pode incluir a comunicação direta e indireta com
adictos, organizações, agências, governos e com o público em geral.
3. O Fiduciário deverá publicar e distribuir periódicos escritos ou
preparados pela Conferência Mundial de Serviço.
4. O Fiduciário não deverá utilizar as receitas geradas a partir das Propriedades
da Fidúcia para se envolver em qualquer atividade ou exercício de
quaisquer poderes que não são a favor do propósito primordial de Narcóticos
Anônimos, que é levar a mensagem de NA ao adicto que ainda sofre.
SEÇÃO 10: LIBERAÇÃO DA RECEITA DA FIDÚCIA
O Fiduciário deverá reter e gerir de forma fiduciária os rendimentos
produzidos por qualquer das atividades descritas no Artigo IV, Seções 6 e 9
destas Regras, de tal forma a promover a finalidade descrita no Artigo I, Seção 4,
do Instrumento da Fidúcia.
SEÇÃO 11: PROTEÇÃO DAS PROPRIEDADES DA FIDÚCIA
O Fiduciário tem o dever e a autoridade para proteger as Propriedades da
Fidúcia de infrações. O Fiduciário irá utilizar o seguinte processo para realizar a
proteção das Propriedades da Fidúcia.
1. Antes de iniciar um processo judicial, o Fiduciário irá solicitar que todas as
partes que infringirem o Contrato de Fidúcia cessem e desistam de sua violação.
2. O Fiduciário irá procurar resolver a infração antes de iniciar o processo de
litígio formal.
3. Antes de mover uma ação judicial, pelo menos três quartos dos membros
do conselho da Narcotics Anonymous World Services Corporation
(Corporação Mundial de Serviços de Narcóticos Anônimos, ou NAWS) devem
aprovar a ação.
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4. Antes de iniciar o processo, o Fiduciário informará a todos os participantes
da Conferência Mundial de Serviço de sua intenção de abrir um processo de
infração, ao menos que a prestação de tal informação seja comprovadamente
prejudicial à capacidade do Fiduciário de proteger efetivamente as
Propriedades da Fidúcia. Caso o aviso prévio de intenção de proteger as
propriedades intelectuais da Fidúcia colocarem em risco o sucesso de qualquer
ação, as disposições adequadas ou recursos, como liminares e ordens de
apreensão, as ações poderão ser movidas sem aviso prévio.
5. Uma vez arquivadas, a resolução de litígios de infração será a critério
do Fiduciário.
SEÇÃO 12: OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FIDUCIÁRIO
Anualmente, o Agente Fiduciário deverá entregar um relatório completo de
suas atividades, por escrito, ao Fiduciante.
Esse relatório deverá ser entregue a todos os participantes na Conferência
Mundial de Serviço em sua reunião bienal ou antes dela, e deverá estar
disponível a um custo igual ou inferior para qualquer membro de Narcóticos
Anônimos. Esse relatório deverá incluir:
1. Um relatório financeiro de fechamento anual referente ao ano anterior.
2. Uma descrição de todas as atividades financiadas com as receitas geradas
pela Fidúcia no ano anterior.
3. Um orçamento e descrição de projeto para as atividades do Fiduciário
previstas para o próximo ciclo de conferência.
Uma auditoria da Fidúcia referente ao ano fiscal anterior será fornecida, após a
conclusão, para todos os participantes da Conferência Mundial de Serviço
como Fiduciante. Esta auditoria deverá ser realizada por um contador público
certificado. Além disso, o Fiduciante poderá decidir por instruir o Fiduciário a
realizar uma revisão de práticas e políticas operacionais, fora e além da revisão
dos controles e procedimentos internos que é realizada anualmente.

ARTIGO V: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO BENEFICIÁRIO
SEÇÃO 1: UTILIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA FIDÚCIA PELA IRMANDADE
O uso dos direitos autorais de NA, marcas registradas e marcas de serviço
por grupos de NA, quadros e comitês de serviço é coberto em um
documento separado chamado de “Uso Interno da Propriedade Intelectual de
NA”.
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SEÇÃO 2: IMPACTO DO BENEFICIÁRIO NA FIDÚCIA
O Beneficiário pode participar das decisões que afetam a Fidúcia através da
estrutura de serviço estabelecida em Narcóticos Anónimos, conforme descrito
nos mais recentes manuais de serviço de NA.
SEÇÃO 3: INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIDUCIÁRIO
Condições de inspeção
Qualquer comitê de serviço regional ou corpo de serviço equivalente
poderá inspecionar os registros e as operações da Fidúcia em nome do
Beneficiário, contanto que as seguintes condições sejam satisfeitas:
1. Uma moção para realizar uma inspeção da Fidúcia deve ser aprovada por
um comitê de serviço regional ou equivalente.
2. O comitê de serviço regional que desejar inspecionar a Fidúcia deverá assumir
as despesas associadas com a participação de seu próprio representante na
inspeção. Todos os outros custos associados com a inspeção serão
custeados pelo Fiduciário.
3. O comitê de serviço regional deve apresentar um pedido por escrito para
a inspeção da Fidúcia, detalhando suas preocupações e quaisquer
áreas particulares das operações da Fidúcia que deseja inspecionar.
Seleção da equipe de inspeção
1. O comitê de serviço regional que está solicitando a inspeção irá selecionar dois
membros do Quadro Mundial para inclusão na equipe de inspeção. Estes dois
membros irão facilitar a inspeção.
2. O comitê de serviço regional que está solicitando a inspeção irá designar
um de seus participantes para ser incluído na equipe de inspeção.
Limitação de Inspeção
A inspeção da Fidúcia realizada por um comitê de serviço regional, em nome
do Beneficiário, pode examinar qualquer aspecto das operações do
Fiduciário, incluindo todos os registros, com exceção dos documentos
privilegiados por lei, incluindo mas não se limitando aos registros de pessoal do
Fiduciário.
Relatório de inspeção
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1. Um dos dois membros da equipe de inspeção provenientes do Quadro
Mundial irá desenvolver um relatório dos resultados obtidos pela equipe,
concernentes às preocupações manifestadas na região. O relatório incluirá
a documentação completa dos resultados da equipe de inspeção.
2. O relatório final, juntamente com uma cópia do pedido original para
inspeção, será então publicado no próximo Relatório da Agenda da Conferência
(CAR).

ARTIGO VI: ANULAÇÃO E REATRIBUIÇÃO DOS DIREITOS E
RESPONSABILIDADES DO FIDUCIÁRIO
SEÇÃO 1: CONSIDERAÇÃO DE REVOGAÇÃO
Os direitos e responsabilidades do Fiduciário podem ser revogados e
transferidos para outra parte pelo Fiduciante, contanto que as seguintes
condições sejam atendidas:
1. Uma petição escrita para revogar os direitos e responsabilidades do
administrador deve ser submetida à Conferência Mundial de Serviço. Para
ser considerada, a petição deve cumprir uma das seguintes condições:
Ou a petição deve ser assinada por um terço dos comitês regionais de
serviço reconhecidos como participantes c o m d i r e i t o de voto na
mais recente reunião bienal da Conferência Mundial de Serviço, Ou a petição
deve ser assinada pelo Quadro Mundial, e a moção para submeter tal petição
ter sido aprovada por não menos do que dois terços dos membros do Quadro
Mundial.
2. Para ser considerada em qualquer reunião bienal da Conferência Mundial
de Serviço, tal petição deve ser recebida entre 01 de Junho e 31 de Dezembro
do ano anterior, dando tempo para que a petição seja distribuída aos
participantes da Conferência.
3. Se forem cumpridos os critérios acima, o pedido será colocado na pauta
da próxima reunião bienal da Conferência Mundial de Serviço.
Declarações dos peticionários serão publicadas com a própria petição no
Relatório da Agenda da Conferência.
SEÇÃO 2: PROCESSO DE REVOGAÇÃO
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1. A maioria dos delegados regionais deve aprovar antes de prosseguir com
o processo de revogação.
2. Um comitê interino será nomeado. O comitê será composto conforme segue:
a. quatro delegados regionais.
b. o coordenador e três membros do Quadro Mundial, um dos quais
irá coordenar o comitê.
3. Esse comitê realizará dois fóruns durante o próximo ciclo de conferências
para receber sugestões da Irmandade, e irá prestar contas desses fóruns
no Relatório da Conferência.
4. Além desses fóruns, o comitê se reunirá pelo menos duas vezes e
prestará contas das suas reuniões no Relatório da Conferência.
5. Na conclusão de seu estudo, esta comissão irá preparar um relatório por
escrito para ser incluído no Relatório da Agenda da Conferência,
juntamente com quaisquer moções ou recomendações relacionadas com a
revogação proposta.
6. Qualquer moção para revogar os direitos e responsabilidades do Fiduciário,
decorrentes do estudo do comitê, irá necessitar da aprovação de dois terços
dos delegados regionais presentes na WSC durante a chamada que antecede a
votação.
SEÇÃO 3: TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES DO FIDUCIÁRIO
Se os direitos e responsabilidades do Fiduciário forem revogados, o
Fiduciante deverá indicar imediatamente o Fiduciário para atribuir os
direitos e responsabilidades, ou para o Fiduciante ou para a entidade que o
Fiduciante deseja que administre a Fidúcia. O Fiduciário deverá cumprir
imediatamente com essa instrução.

ARTIGO VII: REVISÃO DO INSTRUMENTO E DAS REGRAS
DA FIDÚCIA
SEÇÃO 1: REVISÃO DAS REGRAS OPERACIONAIS DA FIDÚCIA
As Regras Operacionais da Fidúcia podem ser revisadas através do voto a favor
de pelo menos dois terços dos delegados regionais presentes na
Conferência Mundial de Serviço na chamada para essa votação.
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SEÇÃO 2: REVISÃO DO INSTRUMENTO DA FIDÚCIA
Disposições do Instrumento da Fidúcia somente podem ser alteradas com as
seguintes condições:
1. Qualquer moção para avaliar as revisões propostas ao Instrumento da
Fidúcia deve receber a aprovação de uma maioria de delegados regionais na
Conferência Mundial de Serviço.
2. Após a aprovação dessa revisão, as revisões propostas ficarão abertas por um
período de seis meses para análise e sugestões, após o qual as
revisões propostas serão apresentadas no Relatório da Agenda da Conferência
para adoções.
3. A moção para adotar qualquer revisão proposta ao Instrumento da
Fidúcia exigirá votos a favor de dois terços dos delegados regionais presentes na
chamada da Conferência Mundial de Serviço que antecede a votação.
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PROGRAMAÇÃO A: DOZE PASSOS E DOZE TRADIÇÕES, ADAPTADOS PARA
USO PELA IRMANDADE DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS.
Licença para adaptar os Doze Passos e as Doze Tradições para uso pela
Irmandade de Narcóticos Anônimos concedida por Alcoholics Anonymous World
Services, Inc.
DOZE PASSOS
1. Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas
vidas tinham se tornado incontroláveis.
2. Viemos a acreditar que um Poder maior do que nós poderia devolver-nos
à sanidade.
3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus,
da maneira como nós O compreendíamos.
4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos.
5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata
das nossas falhas.
6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos
esses defeitos de caráter.
7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos.
8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, e
dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas.
9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, exceto
quando fazê-lo pudesse prejudica-las ou a outras.
10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados,
nós o admitíamos prontamente.
11. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar nosso
contato consciente com Deus, da maneira como nós O compreendíamos,
rogando apenas o conhecimento da Sua vontade em relação a nós e o
poder de realizar essa vontade.
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12. Tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado destes
passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes
princípios em todas as nossas atividades.
DOZE TRADIÇÕES
1. O nosso bem estar comum deve vir em primeiro lugar; a recuperação
individual depende da unidade de NA.
2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma autoridade – um Deus
amoroso que pode se expressar na nossa consciência de grupo. Nossos líderes
são apenas servidores de confiança, eles não governam.
3. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar.
4. Cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem outros
grupos ou NA como um todo.
5. Cada grupo tem apenas um único propósito primordial – levar a mensagem
ao adicto que ainda sofre.
6. Um grupo de NA nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de
NA a nenhuma sociedade relacionada ou empreendimento alheio, para
evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio nos desviem do
nosso propósito primordial.
7. Todo grupo de NA deverá ser totalmente autossustentado,
recusando contribuições de fora.
8. Narcóticos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, mas
nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados.
9. NA nunca deverá organizar-se como tal; mas podemos criar quadros de
serviço ou comitês diretamente responsáveis perante aqueles a quem servem.
10. Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre questões de fora; portanto
o nome de NA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas.
11. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção;
na imprensa, rádio e filmes precisamos sempre manter o anonimato pessoal.
12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas Tradições,
lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades.
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NOTAS PARA O LEITOR
INTRODUÇÃO
Quem disse que a literatura de NA é literatura de NA? Quem é o “ dono”
da literatura e dos logos de NA? Quem pode imprimir e distribuir nosso
Livreto Branco, nosso Texto Básico, o nosso Livro de Meditações Diárias, nossos
IPs? O que é feito com o dinheiro pago pela literatura de NA? Como é
que o dinheiro é contabilizado? E o que podemos fazer se ele é usado de
forma inadequada? As respostas a estas perguntas formam a substância da
F i d ú c i a d a Propriedade Intelectual da Irmandade.
O objetivo da Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade é
expor as decisões coletivas que a Irmandade de Narcóticos Anônimos tem
tomado ao longo dos anos sobre a sua literatura e logotipos. Quem tem
quaisquer perguntas sobre como a literatura de NA é desenvolvida e aprovada,
quem é o “dono” dela, como ela pode ser alterada e quem pode alterá-la,
quem pode imprimi-la, e o que deve ser feito com o dinheiro resultante da
sua venda pode facilmente fazer referência ao Contrato de Fidúcia da
Propriedade Intelectual da Irmandade. Neste documento abrangente, constam
as políticas que toda a nossa Irmandade tem criado para preservar a
integridade de sua mensagem publicada e a responsabilidade de seus serviços
de publicação.
Essas políticas vêm sendo expressas como um documento legal, uma
“fidúcia”. Isso foi feito porque, em parte, a lei dos EUA e tratados internacionais
regulam a forma como a “propriedade intelectual”– direitos autorais, marcas
registradas e outras criações da mente ou espírito – deve ser administrada. A
estrutura legal de uma “fidúcia” foi utilizada porque se encaixa na relação
estabelecida em Narcóticos Anônimos entre a Irmandade e seus corpos de
serviço onde se referem à literatura e logos de NA.
A intenção da fidúcia é fornecer garantias para os nossos membros atuais
e futuros, de que as propriedades de NA estão devidamente protegidas contra
uso indevido por qualquer pessoa, incluindo os nossos serviços mundiais. A
f i d ú c i a esclarece e limita a responsabilidade e autoridade dos Serviços
Mundiais de Narcóticos Anônimos para administrar as propriedades em nome
da Irmandade. A literatura e os logotipos de NA não pertencem a nenhum
indivíduo, quadro ou comitê, mas são mantidos em confiança para a Irmandade
de Narcóticos Anônimos como um todo. Ao expressar as políticas que afetam
este acordo como um documento legal registrado, podemos assegurar que
essas políticas podem ser fiscalizadas, se necessário, pelo governo do estado
da Califórnia.
INSTRUMENTO DA FIDÚCIA
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A primeira das duas partes dos documentos da Fidúcia é o “Instrumento da
Fidúcia”, que é arquivado na procuradoria-geral da Califórnia. O instrumento
descreve o relacionamento entre a Irmandade de NA, os representantes
da Irmandade reunidos na Conferência Mundial de Serviços e o NAWS, na
forma necessária para registro na Califórnia.
ARTIGO I
Quais “despesas acessórias e os custos de administração” estão previstos?
Estes são os custos originalmente associados com a criação da Fidúcia: taxas
de arquivamento incorridas no registro do instrumento da fidúcia, os honorários
de advogado para registro e ampliação de direitos autorais, registros de
marcas, e outras despesas acessórias.
ARTIGO II: AS PARTES NO CONTRATO DE FIDÚCIA
Este artigo do instrumento da fidúcia identifica brevemente as três partes
no Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade, de acordo com
as relações que se desenvolveram ao longo dos anos nos serviços de Narcóticos
Anônimos. Através de seus delegados regionais, os grupos de NA tomam
decisões na Conferência Mundial de Serviço sobre o desenvolvimento,
aprovação e publicação da literatura em nome de toda a Irmandade de NA. Uma
vez que essas decisões são tomadas, a literatura aprovada é dada em confiança
à Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS), que deverá publicá-la em
conformidade com as direções dadas pelos representantes da Irmandade. A
literatura é criada e publicada em benefício da Irmandade de Narcóticos
Anônimos como um todo, no cumprimento de seu propósito primordial:
“ levar a mensagem ao adicto que ainda sofre.” Na terminologia legal da
fidúcia, isso faz com que a Irmandade de NA, através de seus delegados
regionais, seja o Fiduciante, que Narcotics Anonymous World Services, Inc.
(NAWS) seja o Fiduciário, e q u e a Irmandade de NA, como um todo, seja o
Beneficiário.
ARTIGO III: IDENTIDADE DA PROPRIEDADE DA FIDÚCIA
O que significa “modificar ou excluir propriedade”?
Isto refere-se à capacidade da Irmandade, como fiduciante, de revisar literaturas
de NA existentes e / ou remover um item do rol de literaturas de NA aprovadas.
E quanto às xícaras de café, o “Basic Journal”, e outros produtos afins?
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Xícaras de café, fichas e medalhas, mesas, cadeiras e computadores são
todas propriedades físicas da corporação (NAWS). No entanto, quaisquer marcas
registradas exibidas nessas propriedades são especificamente sujeitas às
regras de utilização descritas na fidúcia de propriedade intelectual.
ARTIGO IV: AS REGRAS OPERACIONAIS
Este artigo refere-se às Regras Operacionais da Fidúcia. As regras são
separadas da Fidúcia de alguma forma? Elas não estão registradas como
parte da Fidúcia com o procurador-geral?
Porque estamos falando de “ coisas jurídicas”, precisamos usar os nossos
termos de uma forma muito precisa aqui. A Fidúcia é um arranjo legal, mas não
é qualquer um dos documentos associados a ela. Tanto o instrumento da
fidúcia e as regras operacionais da fidúcia são destinados a descrever como
a Fidúcia funciona em cada um, no entanto, eles falam para públicos diferentes.
O instrumento da fidúcia, descrevendo o quadro jurídico de base do acordo,
é escrito para comunicar ao governo que nós estamos estabelecendo
nossos assuntos de propriedade intelectual em um determinado documento
reconhecível para os tribunais. As regras operacionais servem como o
acordo interno da nossa Irmandade sobre os detalhes da administração atual
da fidúcia. O instrumento da fidúcia é como o estatuto da fidúcia, e as regras
são como o seus regulamentos e diretrizes. Embora apenas o instrumento tem
de ser registrado com o procurador geral, as regras também são arquivadas
para fins de informação. Além disso, o Artigo IV do Instrumento liga as
regras operacionais à fidúcia de tal forma que, uma vez que o instrumento é
registrado, as regras também tornam-se juridicamente vinculadas a todas as
partes do contrato de fidúcia.
ARTIGO V: O FIDUCIÁRIO
Na Seção 1, Item 6, o que significa “tomar, manter o controle e preservar”?
Isto significa que o fiduciário (NAWS, Inc.) tem o dever de receber da
Irmandade quaisquer propriedades intelectuais que ela decida que devem ser
incluídas na fidúcia. O fiduciário deve, então, registrar corretamente sua posse
da propriedade, preservá-la em sua forma original, usá-la conforme descrito no
instrumento e nas regras, e tomar medidas para garantir que outros não façam
uso indevido das propriedades intelectuais.
Na Seção 1, Item 7, o que significa “ fazer a propriedade da Fidúcia ser
produtiva”?
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O fiduciário deve disponibilizar a propriedade d a fidúcia de forma útil para
aqueles que se beneficiariam com isso, ou seja, a Irmandade de NA como um
todo.
Na Seção 2, o que significa “ todos os outros assuntos podem ser
delegados”? Quais são alguns exemplos de atos delegados a outros?
O fiduciário pode delegar partes de suas funções, por exemplo, pode contratar
um advogado para registrar direitos autorais de determinadas propriedades,
contanto que seja supervisionado pelo fiduciário. No entanto, o fiduciário não
pode transferir ou delegar a outra entidade a totalidade das suas
funções administrativas. O fiduciário pode contratar um advogado para
representar seus interesses em um tribunal de justiça; pode cobrar de
um empregado a responsabilidade de prestar contas das receitas das
propriedades da fidúcia; pode nomear alguém para negociar um acordo
c o m e r c i a l
em seu nome. Entretanto, o fiduciário não pode
pedir a alguém para assumir o papel de fiduciário em si, pelo menos não em
sua própria autoridade. Somente o f i d u c i a n t e pode transferir
todos os direitos e responsabilidades do fiduciário para outra parte (ver as
regras, o Artigo VI).
A Seção 3 parece arbitrária. Por que foi incluída?
Esta seção poderia, na verdade, ser rotulada como o “ juramento de ofício”
do fiduciário, e isso está longe de ser arbitrário. A linguagem nesta seção
foi cuidadosamente trabalhada e baseia-se na vasta experiência da
Califórnia em definir a maneira pela qual um fiduciário pode efetivamente ser
responsabilizado. Tal declaração do padrão de cuidado que o fiduciário deve
cumprir é requerida pela lei de fidúcia da Califórnia.
Na seção 4, quais são alguns exemplos de “poderes conferidos por lei”?
Tal como acontece com grande parte da linguagem incluída no Instrumento
da Fidúcia, a orientação para esta seção foi obtida diretamente da divisão de
Código de Sucessões da Califórnia em lei de fidúcia, Seção 16.200. As
especificidades foram retiradas de outras seções do código que descrevem
os poderes de fiduciários (Seções 16.201, 16.202, 16.220-21, 16.223-49).
Na seção 4, você pode esclarecer alguns dos poderes listados?
Embora a linguagem jurídica encontrada nesses itens seja certamente
desconhecida para a maioria dos nossos membros, ela é muito comum a
esses tipos de documentos legais. Vamos tentar esclarecer os pontos
específicos da melhor forma possível.
Item 3. Como “a forma jurídica do negócio” poderia ser modificada?
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Este item é formulado como se a empresa do fiduciário “ Narcotics
Anonymous World Services, Inc. (NAWS)” tivesse sido criada ao
mesmo tempo que a fidúcia. O Item 3 concede à NAWS, Inc. a autoridade
de criar e integrar uma empresa para que ela possa cumprir os
direitos e responsabilidades descritas no Artigo IV das regras
operacionais (impressão, armazenagem, e distribuição da literatura
de NA, etc.) Ele também concede à NAWS, Inc. a autoridade para
modificar a forma em que o negócio está instituído, se tal for
considerado
necessário
para
o cumprimento
das
suas
responsabilidades como fiduciário. (Para mais informações sobre as
“formas jurídicas de negócios”, veja o glossário no final deste manual.)
Item 4. O que significa “gerir e controlar”?
Este item concede ao fiduciário (NAWS, Inc.) a responsabilidade de
registrar devidamente, proteger e regular o uso e licenciamento
das propriedades da fidúcia em si. Isto é, os direitos autorais da
literatura de NA e os registros de nossas marcas registradas e marcas de
serviço. Também concede ao fiduciário a autoridade para usar os
rendimentos ou ativos provenientes da venda de literatura
(usando os direitos autorais da fidúcia) ou da memorabilia de NA
(usando as marcas registradas da fidúcia) de forma que melhor
beneficiem a Irmandade de NA.
Item 5. Como, para quem, e por que a s propriedades podem ser
“ oneradas, hipotecadas, ou penhoradas”?
Esta é uma das cláusulas padrões em instrumentos de fidúcia. Geralmente
pretende indicar que o fiduciário tem autoridade total para gerenciar as
propriedades de fidúcia, especialmente para fins de interação
com instituições financeiras. Este poder é muito semelhante à capacidade
de um proprietário de obter uma hipoteca sobre o patrimônio da sua
casa. Significa simplesmente que o fiduciário pode usar a propriedade
fiduciária como garantia na obtenção de um empréstimo, se isso for
considerado do melhor interesse da fidúcia. Note-se, contudo, que
as propriedades mais importantes da nossa fidúcia – o nome e os
logotipos da irmandade e os direitos autorais para a literatura – não
podem ser usados como garantia para empréstimos.
Item 8. Conseguir dinheiro e m p r e s t a d o de quem? Por que aqui
não diz nada sobre exclusão de empreendimentos alheios ou sobre ser
autossustentado?
O item 8 permite que o fiduciário possa pedir dinheiro emprestado em
nome da fidúcia e utilizar os recursos provenientes da venda de literatura
(usando os direitos autorais da fidúcia) ou memorabilia (utilizando marcas
registradas da fidúcia) para pagar o empréstimo, sem possibilidade
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de haver reclamações e reivindicações sobre as propriedades da
fidúcia (direitos autorais e marcas registradas) em si. A maioria das
empresas recorrem a serviços de linha de crédito oferecidos pelas
instituições financeiras. O Quadro Mundial considera que este serviço
não é uma “contribuição de fora”, uma vez que NAWS, Inc. não
apenas reembolsa o principal, mas também faz pagamentos de juros
para a sua utilização.
Item 9. Este item simplesmente autoriza o fiduciário para dirimir
quaisquer ações legais tomadas contra a fidúcia, quando ela própria for
processada, e para liberar outros a partir de reivindicações
decorrentes de disputas iniciadas pelo fiduciário, se tal for considerado o
melhor interesse da fidúcia.
Item 11. Será que isso inclui escritores? O que significa “ funções
administrativas”?
Este item permite ao fiduciário empregar ou contratar pessoas,
especificamente para gerenciar assuntos relacionados com o próprio
acordo de fidúcia. Tais funções administrativas podem exigir a
assistência de advogados para registrar direitos autorais e marcas
registradas, contadores para acompanhar as receitas provenientes
da venda de literatura e memorabilia, ou pessoal administrativo para
compilar relatórios necessários sobre as atividades da fidúcia, processar
correspondência relacionada com a fidúcia, ou avaliar os pedidos de
reimpressão de literaturas protegidas por direitos autorais. É claro que
uma equipe editorial pode ser usada para redigir ou editar relatórios
para esses fins, mas este item não concede ao fiduciário autoridade
específica para contratar escritores para ajudar na elaboração ou edição
de projetos literários que estejam sendo desenvolvidos por um quadro
ou comitê da WSC (agora o Quadro Mundial). A autoridade para
utilizar o dinheiro gerado com a venda de literatura ou memorabilia para
contratar pessoal para prestar “ Serviços administrativos, organizacionais
e logísticos para a Conferência de Serviço Mundial” (inclusive escritores,
caso sejam necessários) é detalhado no artigo IV, Seção 9, item 1 das
regras de funcionamento.
Item 12. Este item concede ao fiduciário a autoridade para assinar
quaisquer documentos legais exigidos para o exercício das suas
responsabilidades.
Item 13. Este item concede ao fiduciário a autoridade para se defender,
caso for processado, e apresentar suas próprias ações judiciais
contra os outros, não apenas para proteger a propriedade d a fidúcia,
mas também para proteger o fiduciário de responsabilização, contanto
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que suas ações foram tomadas dentro do âmbito de seus deveres. Notese que a questão da ação judicial para proteger a literatura e logos da
Irmandade é tratada com muito mais detalhes no Artigo IV,
Seção 11 das regras operacionais.
Qual é o propósito da seção 5? Será que isso significa que os novos grupos
não podem obter exemplares do “Kit para Iniciar um Grupo” de NAWS? Será
que isso significa que eles não podem obter a literatura se eles não podem
pagá-la?
Sob a lei de fidúcias da Califórnia, o poder de fazer empréstimos ao beneficiário
é um dos poderes padrão atribuídos aos fiduciários. Portanto, devemos limitar
especificamente esse poder no nosso instrumento da fidúcia se não quisermos
que sejam feitos empréstimos monetários a partir da fidúcia.
Esta seção não limita os tipos de esforços de serviço para os grupos
que devemos esperar de NAWS. Ela não impede NAWS de fornecer
e x e m p l a r e s d o “ Kit para Iniciar um Grupo” aos novos grupos, e não
restringe NAWS de tomar as medidas apropriadas para distribuir literatura a
custo reduzido ou gratuitamente, em caso de necessidade. (Veja o Artigo IV,
Seção 9 das Regras Operacionais e especificamente o Item 2.)
Na Seção 6, defina “ indenizar”. Existe alguma apólice de seguro? Uma
política diferente para o Quadro Mundial? Quais são alguns exemplos de
“ outras pessoas”? Defina "injustamente consentido", dê exemplos possíveis.
Indenizar significa meios de “ proteger contra danos, perdas ou prejuízos”. O
que essa seção faz é estabelecer que nenhuma das pessoas
mencionadas será queimada na fogueira por cometer um simples erro de
julgamento no exercício das suas funções, contanto que o erro não seja feito
de má fé. As “ outras pessoas” referidas poderiam incluir aqueles que são
contratadas para fornecer serviços específicos para NAWS, Inc. ou que prestam
serviços de modo voluntário, a mando da corporação. Se algum deles é
processado por algo que eles fizeram no exercício das suas funções, o Artigo V,
Seção 6 do instrumento da fidúcia requer que o fiduciante os proteja de danos
pessoais.
No início de 1992, o NAWS, Inc. ampliou sua cobertura de
seguro de responsabilidade civil para prestar este tipo específico de
proteção para os membros do Quadro Mundial (incluindo seus funcionários),
outros voluntários servindo em atividades d o s serviços mundiais,
funcionários da WSO, e aqueles sob contrato específico para NAWS, Inc. A
única política abrange todos eles. Autorização para tal seguro foi especificado
desde 1987 no Artigo 8º do estatuto da NAWS, Inc.
Note-se que esta seção não protege os membros do quadro,
diretores, empregados ou qualquer outra pessoa de qualquer
responsabilidade que possa advir de negligência arbitrária de suas
responsabilidades ou de atos maliciosos. Esta seção também não fornece
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proteção que cubra responsabilização resultante de “ qualquer
injustamente consentido pelo beneficiário ou o fiduciante”.

ato

Por que um indivíduo pode ser processado pelo fiduciário (NAWS, Inc.),
enquanto um indivíduo associado com o fiduciário não pode ser
processado por suas ações? Por que o fiduciário tem mais direitos e
proteções que o beneficiário?
É verdade que tanto o Instrumento da
fidúcia quanto as regras
operacionais têm provisões permitindo que o fiduciário possa mover
processos para proteger a si mesmo e a literatura e logos do NA.
(Veja instrumento, o Artigo V, Seção 4, item 13, e regras, o Artigo IV, Seção
11.) A irmandade declarou em termos claros que NAWS, Inc. é responsável por
proteger a literatura e os logos de quem os ameaça, quem quer que essas
pessoas sejam. Isto é simplesmente uma reafirmação da intenção da nossa
Primeira e Quarta Tradições no contexto dos direitos de propriedade intelectual
de toda a irmandade. Nenhum membro individual de NA, nenhum grupo
individual de NA tem o direito de tomar medidas beneficiando-se e que
possam prejudicar nosso bem-estar comum ou impactar negativamente em
NA como um todo, de qualquer forma grave. Se a Irmandade fosse proibir o
fiduciário de proteger que a literatura de direitos autorais de NA seja alterada ou
publicada à vontade por pessoas, membros ou grupos, os tribunais
interpretariam isso como uma forma da Irmandade dizer que tinha
abandonado seu controle coletivo dos direitos autorais para a literatura
de NA. Para colocá-lo sem rodeios, perderíamos nossos direitos autorais ao
Texto Básico e todas as outras literaturas de NA.
Vamos esclarecer o assunto de ações judiciais e a indenização prevista
para os membros, funcionários e empreiteiros de NAWS. A indenização
simplesmente fornece garantia àqueles que servem em nosso Quadro
Mundial ou que trabalham no NAWS, de que não vão estar sujeitos à ruína
financeira pessoal, se forem processados por fazer o seu trabalho. Eles
recebem este tipo de proteção, uma vez que é possível que as pessoas postas
em tal posição, em nosso nome, possam precisar dela e porque a nossa
Irmandade se recusou a colocá-los nessa posição sem dar nenhum amparo.
Isso não dá a eles mais direitos que o beneficiário. Lembre-se, o
beneficiário é a “ Irmandade de Narcóticos Anônimos como um todo”. No
curso normal das atividades da fidúcia, NA como um todo não é exposto a
nenhuma responsabilidade; somente o fiduciário está exposto a tal
responsabilidade civil. A única razão pela qual não é garantida
indenização ao beneficiário, conforme definido nesta fidúcia, é porque o
beneficiário não tem qualquer responsabilidade associada com a fidúcia.
Para que serve a Seção 7?
As organizações que participam em atividades políticas são regulamentadas
pelas autoridades fiscais diferentemente das organizações não partidárias.
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Portanto, qualquer organização caritativa ou de benefício público que se
aplique à isenção fiscal deve incluir tal disposição em seu instrumento
organizacional.

ARTIGO VII: TÉRMINO
Em que circunstâncias poderia “o objetivo da Fidúcia ser cumprido”?
Esta é uma disposição habitual nos atos constitutivos ou estatuto social de
muitas organizações sem fins lucrativos. O objetivo da fidúcia poderá ser
cumprido ou quando a adicção desaparecer ou quando a cura for encontrada,
e é claro que isso não é uma ocorrência provável. Por outro lado, poderia
concebivelmente vir a ser impossível o cumprimento do objetivo, se por
exemplo, uma legislação for decretada proibindo a associação de adictos
conhecidos.

ARTIGO VIII: JURISDIÇÃO
Por que a Califórnia e não algum outro estado dos EUA?
Porque as normas de prestação de contas que são estabelecidas
p a r a
os fiduciários em um acordo de fidúcia são muito mais rigorosas
na Califórnia do que em qualquer outro lugar nos EUA. Registrar o Contrato de
Fidúcia da Propriedade Intelectual na Califórnia oferece à Irmandade a maior
proteção possível. A NAWS Inc. tem tido seus escritórios principais lá e tem
sido registrada no Estado da Califórnia desde 1977. A Procuradoria Geral da
Califórnia teria, provavelmente, algumas sérias perguntas se tivéssemos
tentado estabelecer esta fidúcia em um estado com normas de cuidados
mais brandas.
Por que não há direito a um julgamento com júri?
Porque acordos de fidúcia estão sujeitos à lei de sucessões, não à lei criminal,
e os jurados não são usados em um tribunal de sucessões. Esta é apenas uma
declaração de fato jurídico referente a todas as fidúcias sob a lei da Califórnia,
e não uma disposição especial do Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual
da Irmandade.

ARTIGO IX: REGISTRO DO CONTRATO DE FIDÚCIA
Quando o contrato da fidúcia foi aprovado, os Delegados Regionais, que
votaram a favor em nome dos grupos, selecionaram um de seus membros
para assinar o instrumento para eles antes de ter sido arquivado com o
procurador-geral da Califórnia, como mostrado na página 12. O mesmo terá
que ser feito no futuro, sempre que o instrumento for revisado.
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REGRAS OPERACIONAIS DA FIDÚCIA
A próxima seção do documento da fidúcia é sobre as “regras operacionais”
vigentes, o estatuto social ou diretrizes que controlam a atual administração e
a relação entre as partes da fidúcia: a Irmandade, os seus representantes,
e Narcotics Anonymous World Services Inc. (NAWS)

ARTIGO I
Seção 1
A seção 1 fornece uma breve história documental da relação de fidúcia que
já tinha se desenvolvido entre a Irmandade, o Escritório Mundial de Serviço,
Quadro de Custódios dos Serviços Mundiais, e a Conferência Mundial de
Serviço antes da criação oficial do Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual
da Irmandade.
Seção 2
A Seção 2 resume o propósito geral das Regras Operacionais da Fidúcia.
Seção 3
A Seção 3 define brevemente e descreve as três partes do Contrato de Fidúcia
da Propriedade Intelectual da Irmandade: o Fiduciante, o Fiduciário e o
Beneficiário. Em todos os acordos de fidúcia, o fiduciante estabelece as
políticas gerais que norteiam a administração da propriedade da fidúcia. O
fiduciário executa as instruções do fiduciante na gestão do dia a dia das
propriedades da fidúcia. E o beneficiário é a pessoa ou grupo de pessoas em
cujo interesse a fidúcia é gerenciada. Nesta fidúcia, o fiduciante é a
Irmandade de NA através de seus grupos representados pelos Delegados
regionais na Conferência Mundial de Serviço, o fiduciário é Narcotics
Anonymous World Services, Inc. (NAWS), e o beneficiário é a Irmandade de
NA como um todo. Acreditamos que, em nossa fidúcia, esses papéis se
alinham bem com as funções que os DRs, NAWS, e a Irmandade já vêm
desempenhando no desenvolvimento da NA. Exceto pela nossa estreita
definição do fiduciante como o corpo de DRs, nós não descrevemos nada que é
novo no Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade; nós
apenas tentamos espelhar as relações de serviços existentes em nossa
Irmandade.
Os meios pelos quais a irmandade atua como fiduciante são descritos de
uma forma muito específica, até mesmo peculiar. O que está por trás
dessa linguagem?
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No desenvolvimento da fidúcia, nós tínhamos originalmente identificado a
própria Conferência Mundial de Serviço como o fiduciante. Historicamente,
os grupos de NA têm dado à Conferência a autoridade para tomar decisões
relativas aos serviços que afetam toda a Irmandade, colocando-a em um boa
posição para atuar como f i d u c i a n t e
do Contrato de Fidúcia
da Propriedade Intelectual da Irmandade. Entretanto, nomear a própria
WSC como fiduciante teria criado dois problemas.
Primeiro, porque o fiduciante deve ser o real proprietário de tudo o
que está sendo colocado em fidúcia, teríamos que encontrar uma maneira de
nomear a própria Irmandade como o fiduciante e, portanto, a “ justa”
(ou moral) proprietária da literatura e logos de NA.
Em segundo lugar, com a aprovação dos Doze Conceitos para o Serviço
de NA em 1992, nossa irmandade havia concordado que as decisões que afetam
a mensagem de NA deveriam ser tomadas, de alguma forma, pelos grupos de
NA. Por exemplo, o texto do Segundo Conceito diz que: “ para alterar os Doze
Passos, as Doze Tradições, o nome, a natureza, ou o propósito de NA as propostas
devem ser aprovadas diretamente pelos grupos.” O nome de NA, sendo uma

marca registrada e marca de serviço, é uma das propriedades intelectuais
abrangidas por esta fidúcia; a natureza e o propósito de Narcóticos
Anônimos são definidos por sua literatura com direitos autorais, também
protegidos pela Fidúcia. Conceder a todo o corpo da Conferência
Mundial de Serviço (WSC) autoridade para tomar decisões sobre o Contrato
de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade parecia executar o contrário
ao espírito dos Doze Conceitos. De alguma forma, o Contrato de Fidúcia teria
que nomear tanto os grupos de NA ou seus representantes diretos como o
fiduciante coletivo.
No entanto, não poderíamos mostrar as atribuições do fiduciante do
Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade como sendo
dissipada entre os grupos individuais, porque as decisões que o
fiduciante tem que fazer afetam a Irmandade como um todo. Conferir aos
grupos individuais o poder de agir por conta própria poderia afetar
seriamente a outros grupos ou NA como um todo e estaria em contradição
com nossa Quarta Tradição. De alguma forma, nós tivemos que fornecer meios
pelos quais os grupos ou seus representantes diretos poderiam cumprir suas
responsabilidades como fiduciante de forma coordenada, de modo que todos
eles tomem parte nas decisões que afetam a todos.
É assim que chegamos a definir o fiduciante como:
1. a Irmandade de Narcóticos Anônimos
2. conforme concedida a voz pelos seus
grupos
3. através de seus delegados regionais
4. na Conferência Mundial de Serviço.
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A irmandade em si, conforme concedida voz pelos seus grupos por meio de
seus delegados regionais na Conferência Mundial de Serviço, é nomeada
como fiduciante e, por conseguinte, o justo proprietário da literatura e logos do
NA. Os grupos de NA são colocados em direto controle da fidúcia porque
ela afeta diretamente os interesses de cada grupo individual de NA.
Somente seus representantes diretos, os DRs, são reconhecidos como tendo
o poder de tomar decisões em seu nome sobre a fidúcia. Os DRs são
requeridos para tomar essas decisões somente dentro do contexto da
Conferência Mundial de Serviço (WSC), garantindo que qualquer ação que afete
toda a Irmandade será realizada de forma coordenada.

ARTIGO II
As quatro primeiras seções deste artigo simplesmente descrevem os itens
que foram colocados em fidúcia: os Doze Passos e as Doze Tradições de NA,
outras literaturas de NA, o nome e marcas de NA, e os direitos autorais para
a literatura de NA. O documento de Fidúcia regula a criação, revisão e uso
desses itens de uma maneira consistente com a política já aprovada.
As Propriedades
Ao longo do artigo II, encontramos declarações como esta: “ As
propriedades de [nossa literatura] serão registradas em nome do
Fiduciário”, Narcotics Anonymous World Services Inc. (NAWS). Alguns membros
podem perguntar: “Será que isso significa que a Irmandade não possui sua
própria literatura?” A resposta a essa pergunta é não.
Desde que o Escritório Mundial de Serviço (agora chamado de
Narcotics Anonymous World Services Inc.) foi criado no início dos anos
1970, ele tem sido o proprietário legal registrado dos direitos autorais
para a nossa literatura. Entretanto, o proprietário real de nossa literatura é a
própria Irmandade, conforme descrito no Artigo I, Seção 3 destas regras.
Narcotics Anonymous World Services Inc. (NAWS) não é, afinal, uma entidade
completamente independente, é a corporação dos serviços mundiais de nossa
irmandade. Tudo o que o Artigo II diz é que a propriedade legal da
literatura da Irmandade será registrada em nome da corporação legal da
Irmandade.
Quanto à Seção 3, isso inclui xícaras de café, o “Basic Journal” e outros
produtos? Marcas registradas e marcas de serviço, descritas na Seção 3, estão
incluídas entre as propriedades da fidúcia. O uso dessas marcas em copos de
café, no “Basic Journal”, ou outros produtos estão sujeitas à
regulamentação por parte do fiduciário.
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Quanto à Seção 3, defina “híbrido”.
Híbridos dos logos de NA são bastante comuns, por exemplo, as iniciais
NA estilizadas com a “Árvore de NA” sobreposta.
A Seção 4 afeta o boletim “Reaching Out” de H & I?
O “Reaching Out”, especificamente, não está atualmente protegido por
direitos autorais, porque a conferência não deu nenhuma instrução para
restringir sua duplicação.
Seção 5: trabalhos feitos por contratação
A Seção 5 oferece uma definição muito específica dos termos em que a
literatura de NA é criada e protegida por direitos autorais. Acreditamos que
esta definição é consistente com a política já previamente estabelecida e
c o m a filosofia da nossa Irmandade quanto ao anonimato e a prestação
de contas dos seus servidores de confiança. Quando os nossos servidores de
confiança participarem de um projeto de serviço de NA, nós esperamos que
eles façam isso não para acumular poder, propriedade ou prestígio para si
mesmos, mas para servir desinteressadamente a nossa Irmandade. E
esperamos que a nossa Irmandade, através de seus representantes na
estrutura de serviço, tenha autoridade total sobre tais projetos do início ao fim.
Isso significa que nenhuma literatura será originada fora do Quadro
Mundial? Um indivíduo, grupo, área ou região são proibidos de escrever
literatura?
Não, para ambas as perguntas. Primeiro, observe que esta seção se refere a
todos os quadros e comitês dos serviços mundiais, e não apenas ao comitê de
literatura da conferência. O material criado na casa de um indivíduo, por
exemplo, ou em um grupo, área ou região somente precisaria ser acompanhada
por um formulário de cessão de direitos autorais antes que pudesse ser
incorporada no processo de desenvolvimento da literatura de NA, como sempre
foi o caso.
Isso significa que nenhum indivíduo que pode ter um vasto conhecimento
em uma determinada área de recuperação e / ou a Irmandade pode ter o seu
nome impresso?
Apesar de não imprimirmos os livros ou folhetos de NA mostrando os nomes
de autores individuais, não é a isso que esta seção se refere. Esta diz que os
indivíduos que fazem parte de qualquer forma, grande ou pequena, para
ajudar a criar literatura de NA deverão fazê-lo para o benefício da
Irmandade, não os seus próprios. Os direitos autorais serão registrados em
nome do fiduciário, protegendo os direitos de toda a Irmandade com a
literatura, não em nome de quaisquer indivíduos que possam ter tido um
papel no projeto. Membros criativos que desejem escrever e publicar seu
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próprio material de recuperação protegido por direitos autorais sob seus
próprios nomes não são proibidos de fazê-lo, contanto que não usem o nome
ou outras marcas registradas de NA.
Se o fiduciante tem o controle constante sobre a literatura desde o início até
a conclusão, isso inclui boletins de área ou regionais?
Não. Trata-se apenas de propriedades literárias da fidúcia – materiais criados
em nome de NA como um todo. Para mais informações sobre boletins locais,
consulte o Manual para boletins de NA aprovado, disponível no Escritório
Mundial de Serviço.

ARTIGO III
Neste artigo, o papel da Irmandade na criação, aprovação e revisão da literatura
de NA é claramente descrito: A Irmandade, que deu voz aos seus grupos
através de seus DRs no WSC, tem atualmente a única autoridade para
aprovar ou revisar a literatura de NA. Principal entre os “agentes designados”
referidos na Seção 1 é a Conferência Mundial de Serviço e os quadros e
comitês através do qual ele faz o seu trabalho detalhado.
Será que a maneira que a Seção 1 está escrita exclui a criação de literatura,
etc., fora da WSC / NAWS – por exemplo, em grupos ou áreas?
Não. A seção só diz que a Conferência é a única autoridade em matéria
de literatura criada “para e em nome da Irmandade”, referindo-se a toda a
Irmandade.
Será que isso não deixa nada de fora (chaveiros, xícaras de café da
Convenção Mundial, etc.)?
Não. O que está sendo regulado não são os produtos (chaveiros, xícaras) em si,
mas as marcas registradas e marcas de serviço de NA usadas na fabricação
desses produtos – todos os produtos, não importa quem seja seu fabricante.
Por que é que a Seção 2 está incluída nas regras?
Para esclarecer a relação da Conferência Mundial de Serviço, o órgão de
decisão geral da nossa Irmandade, com os seus quadros e comitês, ao
fiduciante.
Embora o fiduciante, os DRs na Conferência Mundial de Serviço – tenha
autoridade direta em assuntos relativos à fidúcia da propriedade intelectual, o
fiduciante tem uma relação permanente com o Quadro Mundial que facilita o
trabalho real envolvido no desenvolvimento de novo material e na revisão de
materiais existentes dentro dos termos da fidúcia.

42

Parece que o Texto Básico e outras peças de literatura de recuperação de NA
só podem ser revisadas com 150 dias de aviso prévio. Isso é verdade?
Sim, tecnicamente falando. Isso reflete a ação da conferência. No entanto,
a mesma ação mostrou um entendimento de que a Irmandade deve ter tanto
tempo quanto possível para revisão de literatura nova ou revisada que está
sendo proposta para a sua aprovação.

ARTIGO IV
Este artigo das regras operacionais entra em grandes detalhes ao descrever o
papel, responsabilidades e limitações que foram colocadas sobre
Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS) para administrar literatura
e logos da Irmandade.
Seção 3: O que é relação fiduciária?
A seção 3 define a relação “fiduciária” entre o fiduciante (o corpo de delegados
da Irmandade) e o fiduciário (NAWS). Basicamente, a relação fiduciária é
aquela em que alguém recebe algo para cuidar – direitos autorais, por
exemplo – e instruções específicas sobre como fornecer esse cuidado. Outras
instruções sobre como deve ser a administração desse cuidado podem ser
fornecidas conforme o tempo passa, e o cuidador é obrigado a segui-las.
Embora a coisa a ser cuidada possa vir a ser legalmente registrada como
propriedade do cuidador, o proprietário original (no nosso caso, a Irmandade)
mantém o que é chamado de “interesse equitativo” na propriedade, e pode
levá-la de volta, se quiser. Esta é a relação fiduciária, e encaixa-se bem
com os arranjos que foram feitos nos últimos anos para a gestão e proteção
dos direitos autorais de literatura aprovada de NA e logotipos pela
Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS).
O Artigo 4 entra em conflito com o Instrumento da Fidúcia, Artigo V, S eção
4, Item 11?
Não, esta seção não entra em conflito com a autoridade do fiduciário para
contratar pessoas, concedida no instrumento; ela diz especificamente “ que a
presente disposição não impeça o pagamento a qualquer pessoa de uma
compensação razoável por serviços prestados para o Fiduciário ou a
prossecução dos seus fins”.
Quais são alguns exemplos de despesas?
Os membros do Quadro Mundial de NAWS rotineiramente são compensados
por suas despesas associadas a viagens de e para reuniões do quadro – de
passagens aéreas, refeições e hospedagem. Outra despesa comum é a
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de chamadas telefônicas utilizadas para realizar os negócios do quadro de
NAWS.
Isso significa que podem ser contratados autores não adictos? São
necessárias orientações mais específicas?
Embora não haja nada nesta seção proibindo a contratação de autores não
adictos por NAWS, as diretrizes da WSC proíbem a sua utilização no
desenvolvimento da literatura de NA (Seção 3-G). Isso parece ser
suficientemente específico para os nossos propósitos.
No que diz respeito a Seção 7, o Item 1 significa que os logos podem ser
alterados a qualquer momento?
Se o que você quer dizer com “logos” é o nome de Narcóticos Anônimos, o
desenho das iniciais estilizadas de NA, o diamante dentro do círculo, ou o
logotipo original do grupo de NA, a resposta é não. Mudanças nessas marcas
registradas e marcas de serviço só podem ser feitas pela própria
Irmandade, pela voz de seus grupos através de seus DRs na Conferência.
O Item 2 significa que o fiduciário controla totalmente os preços de toda a
literatura?
Sim, isto é, Narcotics Anonymous World Services, Inc. (NAWS) controla os
preços pelos quais vende os materiais para os outros. Esta tem sido a política
padrão desde a criação do escritório.
Seção 11: Como é que o fiduciário protege a propriedade da fidúcia?
Esta seção descreve o processo a ser usado para proteger a propriedade
intelectual da fidúcia. Ela permite que Narcotics Anonymous World Services,
Inc. (NAWS) responda em tempo hábil às violações de direitos autorais,
marcas registradas e marcas de serviço da fidúcia e informe o problema à
Irmandade. Ela também concede ao escritório a autoridade para resolver o
problema nos melhores interesses da Irmandade, contanto que os membros do
Conselho Mundial concordem. As disposições da Seção 11 são consistentes
com a moção referente à ação de violação aprovada na WSC 1991.
Quanto à Seção 11, item 5, isso significa que a NAWS, Inc. pode mover uma
ação judicial sem informar (ou pedir) a WSC, se ela pensar que fazê-lo pode
colocar em risco o sucesso dessa ação?
Sim. Enquanto estávamos colocando os documentos fiduciários em conjunto,
a única situação em que imaginamos que isso possa ocorrer seria se um ou
mais participantes da conferência forem alvos de uma ação particular. Note-se
também que o item diz que aviso prévio não pode ser retido, a menos que “a
prestação de tal informação seja comprovadamente prejudicial à capacidade
do Fiduciário de proteger efetivamente as Propriedades da Fidúcia.”

44

Caso os DRs, como fiduciante, suspeitarem que a notificação tenha sido retida,
sem justa causa, eles podem e devem exigir que NAWS demonstre o seu caso.
Seção 12: O que é a obrigação de comunicação do fiduciário?
Esta seção estabelece requisitos da Irmandade para os relatórios anuais
completos de Narcotics Anonymous World Services Inc. (NAWS) sobre
suas finanças e operações, especialmente como elas se relacionam com a
literatura da Irmandade. Esta seção está inclusa para assegurar que
NAWS, como fiduciário, permaneça totalmente responsável pela forma como
administra a nossa fidúcia de propriedade intelectual.

ARTIGO V
Este artigo descreve o papel do beneficiário, a Irmandade de NA como um todo,
no contrato de fidúcia. Uma seção merece uma atenção especial: Seção 3.
Seção 3
Esta seção vai muito além das exigências legais normalmente impostas em
fidúcias. Normalmente, não é permitido ao beneficiário de uma fidúcia
examinar os registros do fiduciário, sob quaisquer circunstâncias. Um arranjo
como esse, no entanto, não seria adequado em Narcóticos Anônimos,
especialmente à luz da nossa Nona Tradição e Segundo Conceito.
Portanto, elaboramos a Seção 3 de tal forma a permitir que segmentos
da Irmandade revejam os registros de Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Qualquer região pode inspecionar todos os registros do NAWS, exceto os
registros de pessoal. (Os códigos de emprego federais dos EUA exigem que os
empregadores mantenham esses registros completamente confidenciais.) A
equipe de inspeção seria liderada por um membro do Quadro Mundial, que
serviria como mediador e controlador da inspeção. Os relatórios provenientes
da inspeção são designados a serem objetivos, e seus resultados devem ser
distribuídos a todos os DRs. Este procedimento de inspeção pode fazer duas
coisas:
1. Ele pode acalmar a controvérsia através de uma profunda e objetiva
investigação de qualquer suspeita de improbidade por parte do NAWS em sua
administração da fidúcia.
2. Ele permite a comunicação aberta, eliminando assim todo o ar de suspeita
ou dúvida.
Será que é necessário que haja uma “preocupação” específica para justificar
uma inspeção?
Item 3 em “ Condições de Inspeção” requer o CSR que solicita a inspeção
“detalhando suas preocupações e quaisquer áreas particulares das
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operações da Fidúcia que deseja inspecionar”. Esta disposição facilita a
fiscalização de aspectos particulares de operações da fidúcia, caso apenas áreas
limitadas sejam motivo de preocupação.

ARTIGO VI
Este artigo contempla uma abordagem em duas fases para a revogação e a
reatribuição de direitos e responsabilidades do fiduciário. O plano baseia-se no
fato de que a revogação das responsabilidades do fiduciário seria uma
grande jogada organizacional. Tal medida deverá ocorrer somente se
houver uma grave e generalizada preocupação com a capacidade do
fiduciário de cumprir suas responsabilidades, e somente após revisão completa.
Seção 1
A primeira fase do processo de revogação descreve os meios pelos quais ele
será determinado se houver o u n ã o uma preocupação significativa sobre a
administração da fidúcia. Sendo assim, os DRs devem então aprovar a
consideração de uma proposta de revogação por maioria.
Seções 2, 3
A segunda fase do processo de revogação descreve a consideração real,
a revogação e reatribuição. Para concluir esta fase é necessário um ciclo
de conferências, dando tempo para discussão e sugestões da Irmandade. O
comitê criado para estudar a proposta de revogação é composto por
uma seção transversal dos participantes da Conferência Mundial de Serviço,
com um membro do Quadro Mundial para coordenar o comitê. A decisão
para revogar direitos e responsabilidades do fiduciário requer a aprovação de
dois terços dos DRs, para garantir um consenso substancial para uma decisão
tão importante.

ARTIGO VII
Este artigo é um simples processo de revisão das Regras Operacionais da
Fidúcia e, mais significativamente, do próprio Instrumento da Fidúcia. A revisão
das Regras Operacionais pode ser realizada prontamente. A revisão do
Instrumento da Fidúcia, entretanto, leva mais tempo. Isto é para assegurar que é
dada a devida consideração a tal mudança.
O que acontece com o fidúcia, quando e se a estrutura de serviço mudar?
O Artigo VII das Regras Operacionais descreve procedimentos claros para que,
tanto o Instrumento, quanto as Regras possam ser revisadas a fim de se
adequarem a qualquer mudança na estrutura de serviço.
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Glossário
Direitos Autorais. O direito exclusivo
garantido por lei à um autor, compositor,
desenhista, etc. (ou seu representante) para
imprimir, publicar e vender cópias do seu
trabalho original.

A
Arbitragem. Meios específicos pelos quais
litígios civis podem ser resolvidos fora do
tribunal, na Califórnia, regulado pelo código civil
(Instrumento, Artigo V, seção 4, Item 9).

F

Auditoria
de
desempenho.
U ma
meticulosa análise de políticas de gestão e
procedimentos. (Regras Operacionais, Artigo IV,
Seções 10 e 12).
Detalhe: Uma auditoria normal ocorre quando um
contador vem ao escritório, analisa as
contas, prepara as declarações financeiras
anuais e certifica a integridade dos livros com
notas específicas. Este tipo de auditoria é
atualmente realizado a cada ano em NAWS,
e seus resultados são publicados no relatório
anual de Serviços Mundiais de NA.
Uma auditoria de desempenho é mais
complicada, mais demorada e muito mais cara.
Os contabilistas entram, revisam as políticas
financeiras do NAWS e,
em
seguida,
acompanham todas as atividades de NAWS
que tenham relação com despesas, pagamentos
ou recebimentos. Uma vez que eles tenham
concluído o seu trabalho, eles emitem um
relatório detalhado e um conjunto
de
recomendações
sobre
os
procedimentos
financeiros de NAWS, juntamente com
declarações e certificação. Nenhuma auditoria
de desempenho foi ainda conduzida em NAWS.

Fidúcia
beneficente
e
permanente.
Permanente significa “sem cessar; contínuo;
duradouro; ilimitado no que diz respeito ao
tempo”. Uma fidúcia beneficente é definida
como uma “relação fiduciária concernente
a propriedade, que surge como resultado de
uma manifestação de uma intenção de criá-la,
e sujeitando a pessoa por quem a
propriedade é retida a deveres equitativos
para lidar com ela para fins beneficentes”.
Um “ propósito beneficente” é entendido
como o “cumprimento dos objetivos que
são benéficos para a comunidade ou área”. E
uma relação fiduciária é “uma relação
fundada na confiança depositada por uma
pessoa na integridade e fidelidade de outra.
(Instrumento, Artigo I, Seção 3)

Fiduciária (relação fiduciária). Uma relação
fiduciária é “a relação de confiança
baseada na segurança depositada por uma
pessoa na integridade e fidelidade de
outra”. Basicamente, a relação fiduciária é
aquela em que alguém recebe algo para
cuidar – direitos autorais, por exemplo – e
instruções específicas sobre como fornecer
esse cuidado. Outras instruções sobre como
deve ser esse cuidado podem ser fornecidas
conforme o tempo passa, e o cuidador é
obrigado a segui-las. Embora a coisa a ser
cuidada possa vir a ser legalmente registrada
como propriedade do cuidador, o proprietário
original (no nosso caso, a Irmandade) mantém
o que é chamado de ‘interesse equitativo’ na
propriedade e pode leva-la de volta, se quiser.”
(Instrumento, Artigo V, Seção 4; Regras
Operacionais, Artigo I, Seção 1, e no Artigo IV,
Seções 2, 3 e 10).

C
Código de Sucessões da Califórnia. A parte do
Código Civil da Califórnia que regulamenta
fidúcias. (Instrumento, Artigo VIII)
Conveyance. A transferência de propriedade
(especialmente de bens imóveis) de uma
pessoa para outra, por qualquer ação legal; no
uso moderno apenas por escritura ou outro
documento por escrito entre pessoas vivas.
(Instrumento, Artigo I, Seção 2)

D
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Forma jurídica do negócio. O tipo de
organização em que uma empresa é
registrada no governo. Tais formas incluem
parcerias,
e
corporações,
fundações,
associações sem personalidade jurídica de
indivíduos. (Instrumento, Artigo V, Seção 4,

Item 3)personalidade jurídica de indivíduos.
(Instrumento, Artigo V, Seção 4, Item 3)

fidúcia diz que "a “ Irmandade de
Narcóticos Anônimos é o instituidor e o
fiduciante”, significa que a Irmandade é
a criadora, tanto da propriedade que
está sendo colocada em fidúcia quanto a
fidúcia em
si,
e portanto,
mantém
participação equitativa da propriedade
fiduciária. (Instrumento, Artigo II)

Garantia monetária. Um depósito de garantia
sobre um ato previamente acordado, que será
executado se o ato não for cumprido de
acordo com os termos. (Instrumento, Artigo I,
Seção 5)

H
L
Hibridas. (Marcas comerciais e marcas
de serviços híbridas). É a combinação de
uma marca registada ou marca de serviço
com uma, ou mais, outras marcas,
registradas ou não.
(Regras Operacionais, Artigo II, Seção 3;
Artigo IV, Seção 5)

Liminar. Um processo judicial pelo qual
quem estiver ameaçando infringir ou que
infringiu os direitos legais ou equitativos do
outro é impedido de iniciar ou continuar com
tal ato ilícito, ou é obrigado a restaurar os
assuntos à posição em que se encontravam
anteriormente
à
sua
ação.
(Regras
Operacionais, Artigo IV, Seção 11, Item 5)

I

Literatura de recuperação. Qualquer livro,
folheto ou panfleto de Narcóticos Anônimos,
destinado principalmente para utilização dos
membros individuais de NA ou para uso ou
distribuição dentro do contexto de uma
reunião de recuperação de NA.
(Instrumento, Artigo III, e Regras de
Operacionais, Artigo II, Seção 2)

Indenização. Para assegurar contra lesão,
perdas ou danos (Especialmente por meio
de uma apólice de seguro). (Instrumento,
Artigo V, Seção 6)
Infração. A quebra ou violação ( de uma lei,
um direito, uma obrigação, direitos autorais,
patentes, etc.). (Regras Operacionais, Artigo I,
Seção 1, Artigo IV, Seção 11)

Lucro pecuniário. Um prêmio resultante de
uma ação judicial. (Regras Operacionais, Artigo
IV, Seção 4)

Instituidor. Um dicionário define instituidor
como “uma pessoa que faz uma resolução de
propriedade”. Quando o instrumento da

Marcas de serviço. Uma marca ou dispositivo
utilizado para identificar um serviço oferecido
(como transporte ou seguro).

M
Marca registrada. Uma marca protegida por
registro legal utilizada por um fabricante ou
comerciante para distinguir os seus produtos
de mercadorias semelhantes de outras empresas,
geralmente um dispositivo ou figura distintivo,
um nome comercial ou de fantasia, ou o
nome de um indivíduo ou empresa, marcado
ou impresso no artigo ou sobre a embalagem,
etc., ou com o qual ele é vendido.

Materiais de serviço. Manuais ou outros
materiais destinados principalmente para uso
dentro do contexto de um quadro ou comitê
de serviço de NA. (Instrumento, Artigo III, e
Regras Operacionais, Artigo II, Seção 2)
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Responsabilidade
de
terceiros.
A
responsabilidade na natureza de uma dívida
contingente, no qual o fiduciário não é
acusado de ter causado danos e não tem sido
prejudicado, mas é bastante responsável por
danos cometidos por outras pessoas.
(Instrumento, Artigo V, Seção 4, Item 7)

O
Onerar. Impor ônus ou obrigações a uma
pessoa ou propriedade.
(Instrumento, Artigo V, Seção 4, Item 5, e
Artigo V, Seção 5)
Ordens de apreensão. Ordens judiciais para
apreender uma propriedade de uma pessoa
para remediar os danos causados a outra, ou
para evitar a possibilidade de danos futuros.
(Regras Operacionais, Artigo IV, Seção 11, Item
5

P
Propriedade intelectual. Criações da mente
ou espírito. Tipos de propriedade intelectual
incluem
literatura,
marcas,
patentes,
processos de fabricação, entre outras.
Prudência. Capacidade de discernir o curso de
ação mais adequado, político, ou rentável,
esp. que diz respeito à conduta; sabedoria
prática,
discrição.
A
sabedoria,
o
conhecimento ou habilidade em questão.
Prospectiva, providência. Note-se que no
curso de ação do Tribunal de Sucessões da
Califórnia, a “Prudência”, referente a relações
de fidúcia vem a descrever certos padrões
específicos de administração. (Instrumento,
Artigo V, Seções 3 e 4)

R
Ratificar. Confirmar ou tornar válido (um
ato,
pacto,
ou
promessa)
dando
,
consentimento, aprovação ou sanção formal
(especialmente para o que tem sido feito ou
arranjado
por
outro).
(Regras
de
Funcionamento, Artigo I, Seção 1; Artigo IV,
Seção 11, item 4)
Registrar. Dar entrada formal de ( um
documento, fato, nome, etc.) em um
determinado registro. F a z e r
com
q u e ( um documento, etc.) seja inscrito no
registro pela pessoa que tem o direito de fazêlo. (Instrumento, artigo IX; Regras Operacionais,
Artigo I, Seção 3; Artigo II, Seção 5, Artigo IV,
Seção 5)
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Boletim nº 1 da Propriedade Intelectual
de NA, revisado julho 2010
Utilização pelos quadros e comitês de serviço de NA
Os quadros e comitês de serviço criados direta ou indiretamente
por grupos de NA podem usar logotipos de NA e literatura de
recuperação nos modos descritos nestas Diretrizes, desde que se
registrem nos Serviços Mundiais de NA.

Uso Interno da Propriedade Intelectual de NA
Uma declaração da política da Irmandade de NA sobre a
reimpressão da literatura de recuperação de NA protegida por
direitos autorais e o uso de marcas registradas e marcas de
serviço de NA registradas por grupos de NA e quadros e
comitês de serviço.

Utilização por membros individuais de NA ou outros
As Diretrizes, neste ou em outros Boletins da Propriedade
Intelectual, não concedem aos membros individuais de NA ou a
pessoas que não sejam da NA a permissão de utilizar as marcas
registradas ou a propriedade intelectual de NA. Os membros
individuais de NA ou outras pessoas que desejam utilizar as
marcas registradas de NA ou a literatura de recuperação
protegida por direitos autorais devem escrever diretamente aos
Serviços Mundiais de NA.

O Boletim nº 1 de Propriedade Intelectual foi aprovado pela Irmandade
de Narcóticos Anônimos conforme autorizado por seus grupos através de
seus representantes de serviço regional na Conferência Mundial de
Serviço em 27 de abril de 1993, aplicável a partir de 1 de maio de 1993.
Foi emendado na Conferência Mundial de Serviço em 1997 e 1998. Este
boletim substitui todos os boletins e políticas anteriores referentes ao uso
de literatura protegida por direitos autorais, marcas registradas e marcas
de serviço por grupos de NA e quadros e comitês de serviço.

DIRETRIZES PARA A UTILIZAÇÃO DAS MARCAS
REGISTRADAS DE NA

O Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da
Irmandade (Fellowship Intellectual Property Trust, ou FIPT4)
descreve detalhadamente como o nome, as marcas registradas e a
literatura de recuperação de NA são protegidos e administrados
pelos Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos (Narcotics
Anonymous World Services, Inc., ou NAWS). Abrange o nome de
NA, marcas registradas e literatura de recuperação em todas as
formas, incluindo as traduções, e todos os tipos de mídia, sejam
impressos, eletrônicos e quaisquer outros tipos de mídia que
possam ser desenvolvidos no futuro. As diretrizes adicionais,
contidas neste e nos outros Boletins da Propriedade Intelectual,
para o uso das propriedades intelectuais de NA pela Irmandade
são apresentadas como um adendo ao FIPT. As diretrizes
baseiam-se em parte em considerações jurídicas e em parte na
natureza de NA. Seguindo estes passos simples, a Irmandade
ajudará a assegurar que o nome, as marcas registradas e a
literatura de recuperação de NA estarão sempre disponíveis para
cumprir nosso propósito primordial.
Todas as questões não especificamente tratadas pelos Boletins
da Propriedade Intelectual serão consideradas sob as condições
do Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade.
Quaisquer dúvidas ou preocupações sobre os Boletins devem ser
dirigidas ao Escritório Mundial de Serviço de NA.
Este Boletim reflete a política que afeta o uso da propriedade
intelectual de NA dentro da Irmandade de NA. O uso das marcas
comerciais e literatura de recuperação é um compromisso para
cumprir estas Diretrizes. O uso incompatível com as Diretrizes é
impróprio. As disputas de uso são tratadas no Boletim Nº 5 da
Propriedade Intelectual.

Algumas das marcas registradas da Irmandade de NA são: o
nome "Narcóticos Anônimos", as iniciais estilizadas de NA, o
diamante em um círculo e o logotipo original do grupo de NA,
todos mostrados abaixo:

Narcóticos
Anônimos®
®

.

®

Diretrizes para a Utilização
A utilização de marcas registradas de Narcóticos Anônimos deve
sempre refletir a seriedade de nosso propósito primordial e nosso
alicerce espiritual de anonimato. O nome ou as marcas registradas
de Narcóticos Anônimos não devem ser usados por um grupo, ou
um quadro ou comitê de serviço de NA de nenhuma maneira que
implicaria responsabilidade legal ou financeira por ou para outra
parte da Irmandade, estrutura de serviço ou empreendimento
alheio.
As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem ser
usadas de nenhuma maneira que serviria para endossar,
financiar, promover ou afiliar a Irmandade de NA com qualquer
empreendimento alheio.
As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem ser
usadas em conjunto com quaisquer slogans, temas ou outros
materiais que envolvam assuntos políticos, médicos, religiosos ou
da justiça, ou outros materiais relacionados.
As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem ser
usadas ou exibidas de forma a possivelmente ofender ou
desrespeitar a sensibilidade de outras organizações, grupos ou
NA como um todo.
As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem ser
usadas de nenhuma maneira que possa nos levar à controvérsia
pública.
As marcas registradas de Narcóticos Anônimos não devem ser
usadas em literatura de recuperação desenvolvida localmente.

Uso por grupos de NA
Estas Diretrizes delineiam os usos apropriados dos logotipos de
NA e a literatura de recuperação por grupos de NA. As Diretrizes
também estabelecem critérios que um grupo pode usar para
evitar o uso impróprio. Uma descrição do grupo de NA – sua
natureza, função e papel na Irmandade de NA – pode ser
encontrada nos manuais de serviço atuais de NA. Você é
encorajado a rever as seções que descrevem grupos antes de
tentar usar as Diretrizes descritas a seguir.

A marca registrada “Aprovada pela Irmandade de NA”
A marca registrada "Aprovada pela Irmandade de NA" é usada
para indicar que uma peça de literatura de recuperação foi
aprovada pela

4

Instrumento jurídico criado pelo Escritório Mundial, após a delegação de seus
grupos, para administrar o uso do nome e marca de NA, bem como a literatura
de recuperação.
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Irmandade de Narcóticos Anônimos sendo autorizada por seus
grupos através de seus delegados regionais na Conferência
Mundial de Serviço. O carimbo da marca registrada "Aprovada
pela Irmandade de NA" não deve ser usado em nenhum outro
material.

compram a literatura de recuperação para distribuir em suas
reuniões. Muitos grupos consideram a compra de literatura de
recuperação aprovada pela Irmandade de NA como uma maneira
pela qual eles contribuem à unidade e crescimento de NA como
um todo.
Utilização pelos grupos de NA
Como regra geral, ninguém tem autoridade para reproduzir a
literatura de recuperação aprovada pela Irmandade de NA sem a
permissão prévia por escrito dos Serviços Mundiais de Narcóticos
Anônimos. No entanto, dada a natureza de nossa irmandade,
nossa experiência indica que os grupos de NA, e somente os grupos
de NA, devem ter autoridade para reproduzir a literatura de
recuperação aprovada pela Irmandade em certos casos. Ao
preparar-se para reproduzir a literatura de recuperação aprovada
pela Irmandade de NA, os grupos de NA devem discutir a Quarta
Tradição e seguir todas estas diretrizes gerais:
1. Um grupo de NA só deve reproduzir literatura de recuperação
aprovada pela Irmandade de NA quando tiver uma clara
necessidade de fazê-lo.
2. A literatura de recuperação aprovada pela Irmandade,
reproduzida por um grupo de NA deve ser distribuída somente
dentro desse grupo. Esses materiais devem ser sempre
distribuídos gratuitamente; eles nunca devem ser vendidos para
gerar renda.
3. O texto dos livros e folhetos aprovados pela Irmandade de
NA reproduzidos por um grupo de NA não deve ser alterado ou
modificado de forma alguma.
4. Os direitos autorais para o item que está sendo reproduzido
devem ser exibidos de forma proeminente como segue:
“Copyright © [ano da primeira publicação], Serviços Mundiais de
Narcóticos Anônimos, Inc. Reimpresso com permissão. Todos os
direitos reservados.”

Marcação de marcas registradas
Ou a letra maiúscula “R” ou “TM” deve ser colocada dentro de
um pequeno círculo à direita de todas as marcas registradas de
NA sempre que qualquer uma delas for usada. Fazendo isso,
estamos mostrando que esses logotipos são propriedade legal ou
marcas registradas. Esta é uma das maneiras pelas quais
ajudamos a preservar o direito legal da Irmandade à propriedade
de suas marcas registradas.
Protegendo um trabalho artístico
Sempre que um grupo de NA, ou um quadro ou comitê de
serviço tiver um artista criando trabalhos artísticos originais,
desenhos ou telas usando qualquer marca registrada de NA, o
corpo de serviço de NA deve sempre ter certeza de que o artista
assine um documento liberando ao corpo de serviço de NA seus
direitos do trabalho artístico, incluindo o esboço original. Fazendo
assim, asseguramos que nem os logotipos de NA, nem qualquer
obra de arte que tenha sido criada para o benefício da Irmandade,
possam ser posteriormente utilizados para beneficiar um
indivíduo particular ou um empreendimento alheio.

Utilização por comitês e quadros de serviço registrados de NA
Os quadros e comitês de serviço registrados de NA que desejam
citar ou reimprimir partes da literatura de recuperação aprovada
pela Irmandade de NA devem sempre incluir a notação
apropriada ou o crédito identificando a origem da citação ou da
parte reimpressa que eles desejam usar. De um modo geral, a
extensão de uma reimpressão ou citação não deve exceder 25% da
peça original. No caso de livros de NA, reimpressões ou citações
não devem exceder 25% de um único capítulo ou seção. No caso
de um artigo da revista The NA Way Magazine, a peça inteira pode
ser usada se a fonte for totalmente citada.
Qualquer utilização do nome de NA, as marcas registradas ou
a literatura de recuperação que não esteja especificamente coberta
é reservada a NAWS, Inc. A utilização coberta nos Boletins da
Propriedade Intelectual não cria qualquer outro direito ou
reivindicação pelo usuário para qualquer das marcas da
Irmandade sob qualquer teoria de direito, fato ou equidade.

DIRETRIZES PARA A REPRODUÇAO DE LITERATURA DE
RECUPERAÇÃO DE NA
Os Serviços Mundiais de NA atuam como a editora de toda a
literatura de recuperação aprovada pela Irmandade de NA. Como
tal, a eles foi confiada a responsabilidade de obter proteção de
direitos autorais para esses itens em nome da Irmandade. Isso
assegura que a mensagem da Irmandade, como é apresentada em
nossos livros e folhetos, não seja adulterada.
O NAWS (Serviços Mundiais de Narcóticos Anônimos) é
amplamente dependente da receita gerada pela venda da
literatura de recuperação de NA. Esta receita é usada para cobrir
os custos de publicação, bem como as despesas associadas a
outros serviços prestados à Conferência Mundial de Serviços e à
Irmandade de NA em geral. Uma grande parte da renda dos
Serviços Mundiais de NA provém de grupos de NA que

Este é o documento identificado por nome na Seção 1 do Artigo V de Fellowship Intellectual Property Trust Operating Rules (Regras Operacionais do
Contrato de Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade). A mesma foi aprovada pela Irmandade de Narcóticos Anônimos, conforme
autorizada por seus grupos através de seus representantes de serviço regional na Conferência Mundial de Serviço como Fiduciário da Propriedade
Intelectual da Irmandade, em 27 de abril de 1993, e revisto pelos delegados regionais na Conferência Mundial de Serviços de 30 de abril de 1997 e
27 de abril de 1998. Somente pode ser alterado pelo Fiduciário.

Para se registrar, ou para mais informações, entre em contato com os Serviços Mundiais de NA, PO
Box 9999, Van Nuys, CA 91409 EUA, Tel: (818) 773-9999, site: www.na.org.
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE NA nº 2, Revisado maio de 2003
6. No caso de haver qualquer conflito relativo à aplicação ou
interpretação dos boletins de propriedade intelectual dos
Serviços Mundiais de NA, o procedimento descrito no Boletim
nº 5 (Resolução de Conflitos Dentro da Irmandade) regerá.

Utilização das marcas registradas de NA
por membros individuais
Política e diretrizes para uso de logotipos de NA
por membros individuais.

Depois de se completar a tarefa pela qual o
membro pediu permissão, ele pode optar por
entregar a a r t e f i n a l a o N A W S para a
guarda ou eliminação.

Este boletim foi desenvolvido para responder algumas
questões levantadas por declarações feitas no Boletim de
Propriedade Intelectual nº 1, (Uso Interno da Propriedade
Intelectual de NA). Os grupos de NA, quadros e comitês de serviço
não são mencionados neste boletim, porque eles já têm a
permissão para usar as marcas registradas conforme o Boletim
de PI nº 1.

Membro individual agindo em nome de um grupo, quadro ou
comitê de serviço.
Os membros individuais que são solicitados por um grupo,
quadro ou comitê de serviço de NA para projetar e / ou
fabricar artigos pessoais que retratem qualquer uma das
marcas registradas de NA já tem permissão para usá-las, em
virtude das orientações para uso por grupos, q u a d r o s o u
comitês de serviço, conforme descrito no Boletim da
Propriedade Intelectual nº 1. O grupo, quadro ou comitê de
serviço que o membro estiver representando deve concordar
em salvaguardar as marcas registradas de NA através do
cumprimento das seguintes seis condições:
1. Se o membro tiver um artista criando uma obra de
arte
usando
qualquer
uma
das
marcas
registradas de NA, o membro deve obter
um documento de cessão dos direitos autorais
da arte final, ou para o membro de NA, o quadro ou
comitê de serviço ou para NAWS, incluindo a arte
original.
2. O
membro se esforça
para
conservar
a
propriedade de matrizes, cortes ou qualquer
item semelhante, retratando qualquer uma das marcas
registradas de NA usadas para desenvolver o
projeto do item pessoal.
3. O membro se compromete a não usar a arte final
para nada além do que o grupo de NA, quadro ou
comitê
de serviço implicou.
Depois
da
conclusão da comissão, o membro entrega a arte
f i n a l para o grupo de NA, ou o quadro ou comitê de
serviço.
4. O membro assegura que a letra "R" (®) será
colocada dentro de um pequeno círculo ao lado
direito de quaisquer marcas registradas de NA que
aparecem na arte final, mostrando que a
utilização da marca é protegida por lei.
5. O membro está em total conformidade com as
diretrizes para o uso de marcas registradas de NA
descritas no Boletim de PI n º 1.
6. No caso de haver qualquer conflito relativo à
aplicação ou interpretação dos boletins de propriedade
intelectual do Serviço Mundial de NA, o procedimento
descrito no Boletim nº 5, (Resolução de Conflitos
Dentro da Irmandade) regerá.
Se o grupo, quadro ou comitê de serviço optar por não
manter a arte original, o membro deve entregá-la para NAWS
para sua guarda ou eliminação.

As marcas comerciais e de serviço de NA referidas neste
boletim são as seguintes:
Narcotics
Anonymous®
®

®

Para uso pessoal de membros individuais
Os membros individuais que desejem reproduzir qualquer
uma das marcas registradas de NA no design de joias,
roupas pessoais, ou em quaisquer outros itens para uso
pessoal devem receber permissão prévia dos Serviços
Mundiais de NA (NAWS), o Fiduciário do Contrato de Fidúcia da
Propriedade Intelectual da Irmandade de NA. Os Serviços
Mundiais de NA podem conceder permissão se os membros
individuais s e
c o m p r o m e t e m
a
salvaguardar as marcas registradas de NA, concordando
com as seguintes seis condições:
1. Se o membro tiver um artista criando uma obra de arte
usando qualquer uma das marcas registradas de NA,
o membro deve obter d o
a r t i s t a
um
documento de cessão dos direitos autorais da arte final,
ou para o membro de NA ou para NAWS, incluindo a
arte original.
2. O membro s e
e s f o r ç a
para reter a posse
de matrizes, cortes ou qualquer item semelhante,
retratando qualquer uma das marcas de NA usadas para
desenvolver o projeto do item pessoal.
3. O membro se compromete a utilizar a arte final em um
número muito limitado de peças idênticas (geralmente
não mais de três) e não oferecê-los para venda.
4. O membro assegura que a letra "R" (®) será colocada
dentro de um pequeno círculo ao lado direito de
quaisquer marcas comerciais de NA que aparecem na
arte final, mostrando que a utilização da marca é protegida
por lei.
5. O membro está em total conformidade com as Diretrizes
para o Uso de Marcas Comerciais de NA descritas no
Boletim de PI nº 1.
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Este documento foi publicado pelos Serviços Mundiais de NA, de acordo com seus deveres, 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 USA, Tel .773.9999, Website: www.na.org.
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e uma taxa de licenciamento anual de quinhentos
dólares (US $500,00);

BOLETIM DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE NA nº 3 e 3ª,

Revisado maio 2003
nº 3 e 3ª, revisado revisado em em maio 2003
Utilização de marcas registradas
por fornecedores comerciais

de

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.

NA

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.

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 n a 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.

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.

Regras Gerais de Utilização

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

1.

2.

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)
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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.

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

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.

1. O Fornecedor não seguir qualquer uma das Regras Gerais

9.

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
original aprovada.

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.

descrição

do produto

4. O s 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, o s 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.

Narcotics
Anonymous®
®

na

®

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

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

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.
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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:
T
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.
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BOLETIM DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE NA nº 4
Revisado em junho de 1997

boletim, o procedimento descrito no Boletim nº 5
de PI (Resolução de Conflitos dentro da Irmandade
de NA) regerá.
Requisitos para reimpressão por quadros e
comitês de serviço de NA
Quadros e comitês de serviço d e á r e a s o u
regiões de NA registrados que desejem citar ou
reimprimir partes da literatura de recuperação
aprovada pela Irmandade, receberam permissão
para fazê-lo no Boletim da PI nº 1, Uso Interno da
Propriedade Intelectual de NA, contanto que
os seguintes requisitos sejam cumpridos:
1. A nota apropriada de créditos identificando a
origem da citação ou parte reproduzida deve
ser sempre incluída.
2. A extensão de uma reimpressão ou citação não deve
exceder 25% da peça original. No caso de livros de
NA, reimpressões ou citações não devem exceder
25% de um único capítulo ou seção.
3. Artigos da revista “NA Way” podem ser
reproduzidos na sua totalidade se a fonte for
totalmente citada.

Reimpressão de literatura aprovada pela
Irmandade de NA
Política e diretrizes da I rmandade para a
reimpressão da literatura protegida por direitos
autorais, por membros individuais de NA,
grupos, quadros e comitês de serviço. Descreve
também como serão tratados pedidos de
reimpressão de pessoas que não são membros
de NA e de organizações não relacionadas a NA.
Desenvolvido pelo fiduciário do Contrato de
Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade
de NA.
Este boletim foi desenvolvido para explicar melhor
algumas declarações feitas no Contrato de Fidúcia da
Propriedade Intelectual da Irmandade e no Boletim
nº 1 da Propriedade Intelectual de NA (BPI nº1), Uso
Interno da Propriedade Intelectual de NA.

4. Os direitos autorais para o item que está sendo
reproduzido devem ser exibidos de forma
proeminente como segue: “Copyright © [ano da
primeira publicação], Serviços Mundiais de
Narcóticos Anônimos, Inc. Reimpresso com
permissão. Todos os direitos reservados.”

Requisitos para o uso por grupos de NA
Somente os grupos de NA têm autoridade
sob o Boletim nº 1 d e PI para reproduzir
literatura
de recuperação
aprovada
pela
Irmandade, em certos casos. Ao se preparar para
reproduzir a literatura de recuperação de NA
aprovada pela Irmandade, sugerimos que os
grupos de NA discutam a Quarta Tradição e
sigam estas seis diretrizes gerais:

5. O quadro ou comitê de serviço de NA devem ser
atualmente registrados no Escritório Mundial
de Serviço.
6. Cada quadro e comitê de serviço de área e regional
se responsabiliza e concorda em ser responsável
pelo uso das propriedades intelectuais de NA pelos
seus respectivos subcomitês.
7. No caso de haver qualquer conflito relativo à
aplicação ou interpretação dos boletins de
propriedade intelectual do Serviço Mundial de NA,
o procedimento descrito no Boletim nº 5,
(Resolução de Conflitos Dentro da Irmandade)
regerá.

1. Um grupo de NA só deve reproduzir literatura de
recuperação aprovada pela Irmandade de
NA quando tiver uma clara necessidade de fazê-la.
2. A literatura de recuperação aprovada pela
Irmandade, reproduzida por um grupo de NA deve
ser distribuída, somente, dentro desse grupo. Esses
materiais devem ser sempre distribuídos
gratuitamente; eles nunca devem ser vendidos para
gerar renda.
3. O texto dos livros e folhetos aprovados pela
Irmandade de NA reproduzidos por um grupo de NA
não deve ser alterado ou modificado de forma
alguma.

Contanto que estesrequisitosforem cumpridos,
nenhuma prévia permissão específica é
necessária.
Requisitos para reimpressão por indivíduos
ou organizações não relacionadas a NA
Indivíduos ou organizações não relacionadas a NA
devem obter permissão, por escrito, do Escritório
Mundial de Serviço, antes que eles possam citar ou
reimprimir partes de materiais aprovados pela
Irmandade de NA. A seguir estão os parâmetros
dentro dos quais essa permissão pode ser concedida:
1. A nota apropriada de créditos identificando a
origem da citação ou parte reproduzida deve
ser sempre incluída.
2. A extensão de uma reimpressão ou citação não
deve exceder 25% da peça original. No caso de livros
de NA, reimpressões ou citações não devem exceder
25% de um único capítulo ou seção.

4. Os direitos autorais para o item que está sendo
reproduzido devem ser exibidos de forma
proeminente como segue: “Copyright © [ano da
primeira publicação], Serviços Mundiais de
Narcóticos Anônimos, Inc. Reimpresso com
permissão. Todos os direitos reservados.”
5. Contanto que as condições do BPI nº 1 e este BPI
nº 4 sejam cumpridas, não é necessária
autorização prévia. Os grupos não precisam, mas são
incentivados a cadastrarem-se no Escritório
Mundial de Serviço.
Caso houver qualquer conflito relacionado com
a aplicação ou interpretação do presente
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Quaisquer pedidos serão respondidos tão
rapidamente quanto for possível, e, certamente,
em não mais do que 30 dias depois do
recebimento do pedido por NAWS. Os Serviços
Mundiais de NA tem o único e austero critério
para negar a permissão se sentir que a utilização
possa ser, de algum modo, inadequada ou
indesejável.

3. Artigos da revista “NA Way” podem ser
reproduzidos na sua totalidade se a fonte for
totalmente citada.
4. Os direitos autorais para o item que está sendo
reproduzido devem ser exibidos de forma
proeminente como segue: “Copyright © [ano da
primeira publicação], Serviços Mundiais de
Narcóticos Anônimos, Inc. Reimpresso com
permissão. Todos os direitos reservados.”
5. Um pedido de permissão para reimprimir,
delineando o material a ser reproduzido e
descrevendo o uso pretendido, deve ser
direcionado para NAWS, PO Box 9999, Van Nuys,
CA 91409 EUA antes da sua publicação.

O solicitante deve enviar para NAWS uma cópia do
artigo ou trabalho terminado, que inclui a citação ou
parte reimpressa da literatura aprovada pela Irmandade
de NA.

Este documento foi publicado pelos Serviços Mundiais de NA, de acordo com seus deveres
descritos no Artigo V, Seção 1:1 do Instrumento da Fidúcia de Propriedade Intelectual e
Artigo IV, Seções 4-7 das Regras Operacionais, aprovados pela Irmandade de Narcóticos
Anônimos conforme representado por seus grupos através de seus representantes de
serviço regionais na Conferência Mundial de Serviço no dia 27 de abril, 1993, e revisado
pelos representantes serviço regionais na Conferência Mundial de Serviço no dia 30 de abril,
1997 e no dia 27 de abril, 1998. Este boletim é sujeito a revisão a qualquer momento e
substitui quaisquer versões anteriores. Para mais informações, contate os Serviços Mundiais
de NA World, PO Box 9999, Van Nuys CA 91409 USA, Tel: (818) 773-9999, Website:
www.na.org www.na.org.
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estender uma permissão semelhante aos seus
subcomitês. Como uma condição para o exercício
de tal autoridade, cada comitê de serviço de área
e regional deve ser responsabilizado pelo uso da
propriedade intelectual de NA pelos seus
subcomitês.

BOLETIM DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE NA nº 5
Rev sado em junho, 1997

Caso surgir um conflito em nível local sobre a
reprodução
de
literatura
aprovada
pela
Irmandade de NA ou a utilização de uma
marca r e g i s t r a d a de
NA,
o
processo
seguinte será utilizado para resolvê-lo:

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
DENTRO DA IRMANDADE DE NA

O
procedimento
a
ser
seguido
caso
surgirem quaisquer conflitos relativos a direitos
autorais ou de uso de marcas registradas
por um membro individual, grupo de NA, ou
quadro ou comitê de serviço de
área ou
regional.

1. Se o conflito surgir com um membro individual
de NA ou no nível do grupo, o conflito
deverá ser resolvido no grupo, na área, ou,
se necessário, em nível regional.

A política de resolução de conflitos descrita
neste boletim foi
desenvolvida especificamente
para ajudar a resolver algumas questões que
possam surgir na implementação do Boletim
da Propriedade Intelectual nº 1, Uso Interna da
Propriedade Intelectual de NA, no nível local.

3. Se o conflito surgir no nível regional, deverá
ser resolvido no nível regional.

2. Se o conflito surgir no nível da área, o
conflito deverá ser resolvido na área ou no nível
regional.

4. Se não for possível resolver um conflito em
nível local, os Serviços Mundiais de
NA
deverão ser contatados para prestar assistência
na resolução do conflito.

Antes de prosseguir, vamos definir dois
termos que usaremos neste boletim. Por
“ local” queremos significar os níveis de grupo, área
e regional da estrutura de serviço de Narcóticos
Anônimos. O termo “ registrado” refere-se aos
comitês de serviço de áreas e regionais que se
registraram com os Serviços Mundiais de NA
para a finalidade de utilizar as marcas
registradas de NA e reproduzir partes da
literatura de NA aprovada pela Irmandade.

5. Uma vez que os Serviços Mundiais de NA
é considerado legalmente responsável por
salvaguardar a propriedade intelectual de
NA, ele também é legalmente responsável para
ser o árbitro final de tais conflitos.
6. Se o membro, grupo, comitê ou quadro de
serviço não está satisfeito com a decisão
tomada pelos Serviços Mundiais de NA, ele
pode solicitar que o conflito seja resolvido na
próxima reunião bienal da Conferência Mundial
de Serviço.

Uma vez que um comitê de serviço de área ou
regional registrar-se com NAWS, lhe será
concedida autoridade sob o Boletim nº 1 de PI para

.

Este documento foi publicado pelos Serviços Mundiais de NA de acordo com seus deveres, conforme descrito no Artigo V, Seção 1:1 do Instrumento da
Fidúcia da Propriedade Intelectual da Irmandade e no artigo IV, Seções 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 revisado 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 su eito a revisão a qualquer momento e substitui todas as versões anteriores Para mais in ormações, contate os Serviços Mundiais de NA, PO Bo
9999, Van Nuys, CA 91409 EUA, Tel: (818) 773-9999, Website: www.na.org.
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