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Ao Conselho de Administração Nacional 
Escoteiros do Brasil 

 
Ref.: Manifesto de Desagravo à execução de trabalhos 
da Diretoria Executiva Nacional e propõe providências. 

Colegas do Conselho, 

 

Segundo o Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil aprovado em 30 de abril de 2011: 

No seu Art. 16 - O Conselho de Administração Nacional é o órgão diretivo nacional, com 
membros com mandato de quatro anos, eleito pela Assembleia Nacional, entre os 
associados da UEB em pleno exercício de seus direitos como tal. É composto por 
quatorze Conselheiros Nacionais, com renovação, a cada dois anos, de metade de seus 
membros com direito a voto, que elegerão a cada dois anos, preferencialmente em 
reunião junto à reunião ordinária da Assembleia Nacional, seu Presidente e Vice-
Presidente, que coordenarão os trabalhos deste Conselho.  

[...] 

§ 2º - O Conselho de Administração Nacional deliberará pela maioria simples de seus 
membros.  

[...] 

§ 4° - Também compõem o Conselho de Administração Nacional, sem direito a voto e, 
portanto, sem serem titulares:  

I - 2 (dois) representantes indicados pela Rede Nacional de Jovens Líderes, com 
mandato por ela definido;  

II - 5 (cinco) representantes das Áreas Geográficas do País (Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul) indicados pelas Diretorias Regionais que as integram, com 
mandato por elas definido. 

 
No seu Art. 17 - Compete ao Conselho de Administração Nacional:  

I - promover o desenvolvimento do Movimento Escoteiro no Brasil, zelando pelo fiel 
cumprimento deste Estatuto, do P.O.R. - Princípios, Organização e Regras, normas e 
regulamento da UEB;  

[...] 

III - estabelecer a política, as diretrizes e avaliar a implementação do Movimento 
Escoteiro no Brasil;  

[...] 

VII - determinar a intervenção nas Regiões Escoteiras, nos casos de falta de 
cumprimento de norma obrigatória, ineficiência administrativa e financeira ou de 
circunstâncias graves que justifiquem a adoção da medida;  

[...] 
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IX - organizar, dirigir e fiscalizar o Escotismo no Brasil;  

X - deliberar e fixar seu regulamento e o da Diretoria Executiva Nacional;  

[...] 

XII - fixar os requisitos para os que pretendam assumir cargo regional ou nacional;  

[...] 

XV - nomear os membros da Diretoria Executiva Nacional;  

[...] 

XVII - aprovar delegados aos congressos, atividades e eventos nacionais e 
internacionais, ouvindo as respectivas direções regionais; 

[...] 

 
No seu Art. 18 - A Diretoria Executiva Nacional é o órgão executivo nacional constituído 
pelo Presidente e pelos dois Vice-Presidentes da UEB.  

§ 1º - Os membros da Diretoria Executiva Nacional podem ser escolhidos entre os 
integrantes do Conselho de Administração Nacional e ficam, nesse caso, 
automaticamente licenciados da função de Conselheiro Nacional.  

§ 2º - A DEN também pode nomear outros Diretores, que terão sua função específica 
definida em ata quando da escolha. 

[...] 

 
No seu Art. 19 - Compete à Diretoria Executiva Nacional:  

I - executar, orientar e supervisionar a execução das atividades técnicas, administrativas 
e financeiras da UEB, coordenando o Escritório Nacional, conforme definido pelo 
Conselho de Administração Nacional;  

[...] 

III - apresentar balancetes mensais e balanço anual ao Conselho de Administração 
Nacional e à Comissão Fiscal Nacional;  

[...] 

V - aprovar delegados aos congressos, atividades e eventos nacionais e internacionais, 
para os quais a UEB tenha sido informada após a reunião do Conselho de Administração 
Nacional, ouvindo as direções regionais, “ad referendum” desse Conselho;  

[...] 

 
No seu Art. 58 - A contratação e a demissão de qualquer funcionário ou de serviços 
terceirizados é prerrogativa da Diretoria do órgão contratante.  
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§ 1º - Na contratação e na demissão do Secretário Geral da União dos Escoteiros do 
Brasil, a Diretoria Executiva Nacional só poderá efetivar o ato com aprovação do 
Conselho de Administração Nacional.  

§ 2º - Na contratação de Executivos pela Direção Nacional, os mesmos serão aprovados 
previamente pelo Conselho de Administração Nacional ou, em caso de urgência, pela 
Diretoria Executiva Nacional ad referendum do Conselho de Administração Nacional.  

 
No seu Art. 62 - São casos de vagas em qualquer cargo ou função:  

[...]  

III - renúncia;  

IV - exoneração;  

V - suspensão;  

VI - destituição;  

[...] 

§ 1º - Quando se tratar de vaga em Comissão Fiscal, Comissão de Ética e Disciplina ou 
Diretoria decorrentes dos incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, e XII deste artigo, os 
membros remanescentes escolherão e empossarão um substituto interino, que 
desempenhará o mandato até a próxima reunião da Assembléia correspondente ou do 
Conselho de Administração Nacional, quando se elegerá o substituto efetivo, que 
completará o mandato.  

[...] 

§ 3º - Quando o número de vacâncias em um órgão ultrapassar a metade dos seus 
membros eleitos, será convocada uma reunião extraordinária correspondente para 
eleição dos cargos vagos, desde que a vacância aconteça a mais de cento e oitenta 
dias da próxima Assembléia Ordinária. 

 
Segundo a Resolução 03/2000, que dispõe sobre gestão financeira responsável e ética 
dos entes da UEB:  

No seu Art. 1° - São princípios fundamentais da gestão responsável e ética das finanças 
dos entes da UEB, que vincularão a atuação dos seus respectivos diretores em todos 
os níveis: 

 I – a limitação das despesas em nível prudente, assim entendido o que seja compatível 
com a receita do ente da UEB;  

II – a transparência na elaboração e divulgação dos documentos orçamentários e 
contábeis, enunciados em linguagem simples e objetiva; 

 
Segundo a Resolução 07/2002 que define responsabilidades e requisitos profissionais 
para a função de secretário geral da União dos Escoteiros do Brasil: 

No seu Art. 1º - É a maior autoridade executiva operacional da Associação, responsável 
por manter a unidade na condução da administração da Instituição, abaixo da Diretoria 
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Executiva Nacional, dependendo dele a coordenação da execução das metas 
elaboradas e definidas pelo Conselho de Administração Nacional da Instituição e se 
reporta, diretamente, ao Diretor Presidente da UEB. Compete ao Secretário Geral a 
coordenação geral dos profissionais escoteiros vinculados ao nível nacional da UEB, a 
coordenação geral do Escritório Nacional e fazer cumprir as determinações emanadas 
da Diretoria Executiva Nacional. 

 

Segundo  Resolução 02/2013 que define a Política de Relações Internacionais da UEB 
No seu Art. 1º -  A Política de Relações Internacionais da UEB pauta-se em:  
[...] 

II - Ter voz e voto, por meio de representatividade adequada, no maior número possível 
de organismos escoteiros internacionais. 
[...] 

No seu Art. 4º. São atribuições do Comissário Internacional e seu adjunto: 
[...] 

VIII. Promover processo seletivo transparente, receber as postulações que resultarem 
de tal processo seletivo e apresentar à DEN a lista de delegados e observadores às 
Conferências Escoteiras Mundiais e Interamericanas e aos Fóruns de Jovens Mundiais 
e Interamericanos; 
IX. Selecionar, preparar e apoiar adequadamente, com o suporte da Equipe Nacional 
de Relações Internacionais, os representantes da UEB para a participação em 
congressos, atividades e eventos internacionais, garantindo a devida representação da 
UEB;  
X. Administrar um sistema eficaz de comunicação interna com as diversas estruturas 
nacionais, regionais e locais da UEB, assegurando que as informações sobre assuntos 
de caráter internacional sejam amplamente difundidas e/ou distribuídas. 
No seu Art. 5º. São atribuições apenas do Comissário Internacional:  
[...] 

VII. Indicar à DEN, para posterior aprovação do CAN, os candidatos a quaisquer 
posições internacionais, sendo que tais candidaturas e nomeações deverão sempre, e 
sobremaneira, levar em consideração o potencial de contribuição do candidato para o 
Escotismo brasileiro e mundial. 
[...] 

no seu Art. 22. Qualquer candidatura a cargo eletivo internacional deverá ser aprovada 
pela Diretoria Executiva Nacional, mediante seleção e indicação do Comissário 
Internacional e, posteriormente, validada pelo Conselho de Administração Nacional. 
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Considerando que a Diretoria Executiva Nacional, através de suas ações, descumpriu 
orientações e determinações estatutárias e de resoluções aprovados pelo Conselho de 
Administração Nacional a saber: 

 
Fato A: execução de rubricas orçamentárias 

Regras descumpridas: 

Art. 19, inciso I e III do Estatuto. 

Art. 1º, incisos I e II da resolução 03/2000 

Histórico: Em 2016 e 2017 a DEN executou rubricas orçamentárias além da 
autorização do CAN, apesar de terem sido sistematicamente instados pelo CAN a 
justificar ou solicitar adequação em tempo de deliberação pelo CAN. 

  

Fato B: Delegados dos Escoteiros do Brasil ao Fórum Mundial de Jovens 

Regras descumpridas: 

Art. 19, inciso V do Estatuto; 

Art. 5º, inciso VII e Art. 22 da resolução 2/2013. 

Art. 17, inciso XVII do Estatuto. 

Histórico: Após um processo de escolha para os delegados ao Fórum Mundial de 
Jovens, com prazo bastante exíguo, mesmo tendo a informação de que deveriam 
realizar esse processo com bastante antecedência, os jovens e a instituição tomou 
conhecimento dos jovens escolhidos antes da aprovação do CAN. Após a divulgação 
(que deveria ocorrer após a aprovação do CAN), que ocorreu em 26 de maio, o CAN 
teve apenas 5 dias para exercer a competência estatutária, pois o prazo final para a 
inscrição dos delegados era 31 de maio. 

 

Fato C -  Taxa do Jamboree Nacional 

Regras descumpridas: 

Art. 19, inciso I do Estatuto Nacional 

Histórico: Em junho de 2017 a DEN deu publicidade ao boletim n. 1 do jamboree 
nacional. O valor da taxa, a forma de alimentação e outros itens do boletim sofreram 
muitas reclamações e duras críticas dos associados. 

Diante das reclamações e por solicitação de associados e regiões o CAN solicitou 
esclarecimentos a DEN sobre o planejamento financeiro da atividade. Discutiu o assunto 
na reunião presencial de agosto e deliberou por unanimidade, definindo que a DEN 
deveria refazer o planejamento financeiro de acordo com as deliberações feitas na 
reunião e apresentasse o resultado em 30 dias ao CAN. 
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Passados 30 dias, no dia 27 de setembro, o conselho tomou conhecimento da 
publicidade do boletim n. 2 para os associados, sem que a DEN atendesse o que foi 
definido pelo CAN. 

 
Fato D -  Acúmulo de cargos e conflito de interesses 

Regras descumpridas: 

Resolução 01/2017 

Histórico: A resolução 01/2017, que dispõe sobre cumulação ou duplicidade indevida 
de cargos e funções e sobre conflito de interesses na UEB entrou em vigor a partir de 
1º de agosto de 2017 para cargos de livre nomeação e 1º de maio para cargos eletivos. 

Entre as nomeações mantidas pela DEN após 1º de agosto de 2017, para o cargo de 
assessor jurídico, está Raphael Tostes, membro eleito da Comissão de Ética e 
Disciplina Nacional (CEDN). 

Em dezembro de 2017 o CAN recebeu denúncia de impedimento do Raphael Tostes 
(por ocupar os cargos mencionados; pela clara proximidade com a DEN – e não haver 
impessoalidade na relação e atuação nos cargos; e pela DEN ser ré em denúncias 
analisadas pela CEDN) e em janeiro deliberou por uma recomendação ao associado 
para que se afastasse do cargo na CEDN por suspeição. Raphael Tostes não 
reconheceu a suspeição e se manteve no cargo. O CAN não foi informado pela DEN 
sobre a renúncia ou afastamento de Raphael Tostes do cargo de assessor jurídico. 

Há provas que Raphael Tostes continuou atuando como assessor jurídico após 1º de 
agosto de 2017. 

 
Fato E -  Previsão orçamentária 2018 

Regras descumpridas: 

Art. 19, inciso I do Estatuto Nacional. 

Art. 1º, inciso II da resolução 003/2000. 

Dificultar a deliberação pelo CAN, de acordo com o Art. 17, incisos XVIII e XIX do 
Estatuto Nacional. 

Com a promessa de enviar a previsão orçamentária para 2018 até o dia 3 de 
novembro, a DEN disponibilizou a documentação no dia 6 de novembro para o CAN, 
que teria insuficientes 5 dias para avaliar um orçamento com centenas de rubricas e 
milhares de Reais. 
Cerca de 1 ano, diante de reclamações do CAN, a DEN havia se comprometido em 
enviar os documentos com antecedência para avaliação e não o fez. 
Diante da ação da DEN o CAN não pode aprovar o orçamento em novembro, 
estendendo até dezembro o prazo para uma avaliação segura. Os relatórios e análises 
foram apresentados em janeiro de 2018, com o parecer propondo a aprovação com 
várias ressalvas. 
 
Fato F -  Alterações no quadro de funcionários do escritório nacional 
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Regras descumpridas: 

Art. 58, parágrafo 2º do Estatuto da UEB. 
Art. 1º da resolução 07/2002 do Estatuto da UEB. 
Art. 17, inciso V do Estatuto da UEB. 
Histórico: Há meses a DEN promove alterações no quadro de funcionários da UEB 
com contratações, demissões e reorganização de funções sem dar o devido 
conhecimento ao CAN e solicitar a anuência do conselho. Diversos analistas são 
promovidos para gerentes, ou seja, com cargos de confiança, sem a anuência do 
CAN. 
O executivo nacional teve as atribuições do cargo alteradas e diminuídas. Alguns 
gerentes (ou executivos) tiveram as atribuições dos cargos aumentadas. 

A informação da saída do gerente comercial em janeiro de 2018 chegou ao CAN de 
forma desencontrada, com versões diferentes, dadas pelos diretores nacionais. 

 

Fato G -  indicação para cargo internacional 
Regras descumpridas: 

Art. 1º, inciso II da resolução 02/2013. 

Art. 4º, incisos VIII, IX e X da resolução 02/2013. 

Art. 5º, inciso VII da resolução 02/2013. 

O associado Oscar Palmquist solicitou a DEN indicação para força tarefa da WOSM. A 
DEN negou, alegando que o associado possuía “fatos graves” contra ele reportados 
àquela diretoria, e que um processo estava sendo aberto, impedindo a nomeação. 

Os esclarecimentos sobre a negativa para a nomeação não foram claros e objetivos, 
levantando a suspeita, por parte de alguns conselheiros, de que critérios pessoais 
contra o pretendente causaram tal decisão. 

 
Fatos de inadequada gestão: 

Diversos fatos e eventos demonstraram uma gestão inadequada da DEN para 
executar a administração da instituição e se relacionar com o CAN, com o Escritório 
Nacional e com os demais associados da instituição. 

Fato 1: Plano estratégico (PE) 

A DEN tem apresentado uma quantidade elevada de ações do planejamento estratégico 
não executada e em atraso, não apresentando um plano de recuperação e de 
atendimento do que foi previsto para o triênio 

Fato 2: Paxtu 

Em 6 de outubro de 2017 a DEN deu publicidade sobre a alteração do nome do 
SIGUE para PAXTU, sem antes informar ao CAN dessa decisão estratégica. 

Entre as reclamações de associados e histórias desencontradas para justificar 
mudança do nome (apresentadas pela DEN, voluntários nomeados por ela e 
funcionários do escritório nacional) vários membros do CAN entenderam que a DEN 
não respeitou a prerrogativa do CAN ser um órgão diretivo e estratégico. 
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O evento demonstrou também um descompasso entre a DEN e seus diretores. 

Fato3 : Mutirão Nacional Pioneiro 

Após uma enorme repercussão sobre a data de execução do Mutirão Nacional 
Pioneiro e o valor da sua taxa de inscrição, depois da publicação do boletim e do 
posterior cancelamento do Mutirão Nacional, todos sem conhecimento do CAN. 
 

 

Diante disso, constata-se que a Diretoria Executiva Nacional nomeada pelo Conselho 
de Administração Nacional, sistematicamente, ao longo de meses e por diversas vezes, 
cometeu irregularidades ao descumprir o Estatuto Nacional, Resoluções Nacionais e 
determinações do CAN.  

Salientando-se que o CAN, no uso de suas atribuições, por diversas vezes alertou a 
DEN quanto às possíveis irregularidades que ela poderia estar cometendo; e, após 
levantamento, avaliação e conclusão, os membros desse Conselho concluem que 
houve cometimento de várias irregularidades solicita as devidas providências. 

Assim, solicitamos que a Diretoria Executiva Nacional se adeque no prazo de 30 dias, 
sob pena de ser exonerada de suas funções e de ser nomeada uma Diretoria provisória 
e na ocasião da Reunião Ordinária do CAN em Curitiba, durante o Congresso Escoteiro 
Nacional, que se nomeie uma Diretoria Executiva Nacional que execute as suas funções 
até abril de 2019, garantindo o atendimento do previsto nos nossos instrumentos 
jurídicos, o que for cabível no planejamento estratégico, a execução do orçamento 
aprovado e a condução das ações administrativas, gerenciais executivas junto ao 
Escritório Nacional. Para tanto, será necessário a votação imediata no Conselho de 
Administração Nacional.   

  

Curitiba, 22 de março de 2018.  

  

  

ADRIANO APARECIDO BEZERRA CHAVES  

ISABELLY CASTRO DA SILVA E SANTOS  

MARCO AURÉLIO ROMEU FERNANDES  

NADIR ANTONIO MUSSIO  

RENATO BINI  

SÉRGIO MARANGONI ALVES 


