
Regulamento da Comissão de Ética e Disciplina Regional 
 
 
 

Art. 1° -  As medidas disciplinares a que estão sujeitos os sócios da UEB são as 
previstas no Art. 45 do Estatuto da UEB. 

 
Parágrafo Único -  Na aplicação de medidas disciplinares as autoridades 

escoteiras deverão levar em consideração, além do Estatuto da UEB, deste 
Regulamento Regional e demais normas, o espírito do Movimento Escoteiro contido na 
Lei e na Promessa Escoteira. 

Art. 2° -  Na aplicação das medidas disciplinares de suspensão, cassação e 
exclusão deverão ser observados os princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa, consistindo o processo, minimamente, do seguinte: 

a)  oferecida a denúncia, a diretoria do órgão a que estiver vinculado o denunciado 
nomeará comissão de inquérito, fixando-lhe prazo para, por meios lícitos, 
promover a audição do denunciado, averiguação dos fatos e apresentação do 
relatório; 

b)  concluído o relatório, será o mesmo apresentado à diretoria, que o examinará 
e, se julgar necessário, determinará novas diligências, concluindo assim a fase de 
instrução do processo; 

c)  concluída a fase de instrução, será marcada reunião de julgamento, da qual 
será lavrada ata circunstanciada, dela participando a diretoria do órgão e a ela sendo 
convocados, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, os membros da comissão de 
inquérito e o denunciado, este, se assim o desejar, acompanhado de defensor bem 
como de testemunhas, acaso indicadas; 

d)  após a leitura do relatório e audição de testemunhas, caso haja, será 
concedida a palavra aos membros da comissão de inquérito e ao denunciado ou seu 
defensor, sendo permitidas réplica e a tréplica.  

e)  ato contínuo os membros da diretoria reunir-se-ão privadamente para deliberar 
sobre a culpabilidade do denunciado e, se for o caso, da medida disciplinar a ser 
imposta; 

f)  da decisão caberão recursos, sucessivamente, no prazo de quinze dias a 
contar de sua prolação, à Assembléia do órgão, à Diretoria Regional, no caso de sócio 
vinculado a Grupo Escoteiro, e à Assembléia Nacional. 

 
Parágrafo Único -  É vedada a divulgação, por qualquer meio, de peças ou fatos 

que componham o processo. Excetua-se deste dispositivo a decisão que vier a ser 
tomada pelo órgão julgador. 

 
 
 

APROVADO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
XI ASSEMBLÉIA REGIONAL,  
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