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APRESENTAÇÃO
Até antes deste Manual, a participação de integrantes do Grupo
Escoteiro Amizade em cerimônias de caráter particular ou oficial não era
dotada de regulamentação específica. Seguia-se o preconizado nos Cursos de
Formação da União dos Escoteiros do Brasil, porém, estes não abordavam o
tema na forma deste Manual.
Ordenar as relações e inter-relações dos indivíduos de uma instituição
para evitar ofensas, desgastes e deslizes e, ao mesmo tempo, manter a
cordialidade, típica do Movimento Escoteiro, é a função do cerimonial.
Este Manual foi elaborado a partir de dúvidas recorrentes na vida
escoteira, a fim de se pacificar, no âmbito desta Unidade Escoteira Local os
procedimentos a serem adotados pelos participantes e cerimonialistas.
Durante o Indaba de Chefia, realizado em 26 e 27 de janeiro de 2013, foi
realizado o primeiro módulo do Curso de Cerimonial e Protocolo Escoteiro.
Nele, os escotistas participantes, sugeriram algumas alterações a serem feitas na
primeira versão deste Manual.
Atualizado pois, desejo a todos uma ótima leitura e que aproveitem a
segunda versão do Manual de Cerimonial e Protocolo Escoteiro.
Sempre Alerta Para Servir o Melhor Possível!
Escotista João Carlos Valentim Veiga Junior
Chefe de Cerimonial
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TÍTULO I
Do Cerimonial Escoteiro

CAPÍTULO I
Da Finalidade e Objetivos

Tendo em vista a falta de regulamentação e padronização do assunto no
âmbito escoteiro e os recorrentes erros cometidos tanto em cerimônias civis
(incluídas as nossas) quanto em solenidades militares, este trabalho compila o
material necessário e básico no que tange ao cerimonial, facilitando a consulta
por chefes e jovens escoteiros, disseminando o culto aos símbolos nacionais,
com os quais diariamente lidamos, de forma correta. Um manual como
referência acaba por criar padrões e uniformizar os cerimoniais escoteiros.
Cada Seção pode e deve manter o cerimonial próprio de cada ramo.
Aqueles que, por tradição, devem ser mantidos. É indicado que a Chefia da
Seção faça um texto explicativo para que os futuros chefes possam manter o
cerimonial de forma próxima à que sempre foi aplicada na Seção.

CAPÍTULO II
Das Generalidades

Quando uma situação não prevista neste Manual de Cerimonial e
Protocolo ocorrer, deve-se tomar por base a cerimônia em que se está. Use
sempre do bom senso. Se for convidado, consulte o cerimonialista.
O texto que segue foi extraído do Vade-mécum de Cerimonial Militar 4,
do Exército Brasileiro:
“O termo “Cerimonial” vem do latim CAERIMONIALE conjunto de ritos religiosos.
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Considerando que a bibliografia existente diverge
bastante

quanto

ao

entendimento

das

palavras

'cerimonial', 'protocolo' e 'etiqueta', este vade-mécum
buscou defini-las, visando à padronização no âmbito do
Exército.
CERIMONIAL - é o conjunto de formalidades (regras e
normas) a serem seguidas na organização de uma
cerimônia oficial, em especial, definindo a sua sequência
lógica e regulando os diversos atos que a compõem.
O

vocábulo

protocolo,

PROTÓKOLLON

-

Proto,

originário
primeiro;

do

grego

Kollon,

cola;

designando a tira de papel que se afixava a um
documento, de uma série, para determinar sua posição
dentro do conjunto.
PROTOCOLO - é o instrumento de suporte ao cerimonial,
em que são estabelecidas regras de conduta, a serem
seguidas,

com

o

propósito

de

ordenar

e

evitar

constrangimento entre autoridades que participam da
cerimônia.
Trata, em especial, da precedência das autoridades; das
formas

de

tratamento;

das

honras

militares;

do

posicionamento de bandeiras; e do dispositivo das
autoridades nos palanques, nas mesas de honra e de
refeição formal, por ocasião dos eventos oficiais.
ETIQUETA - é um conjunto de normas de procedimentos,
característicos da boa educação, polidez, cortesia e
hospitalidade, no relacionamento entre pessoas ou
grupos, por ocasião de solenidades, eventos sociais, ou
mesmo no cotidiano”.

Portanto, o que se busca é a padronização do Cerimonial e Protocolo de
forma geral, das formalidades a serem seguidas em uma cerimônia de promessa
escoteira, em um desfile ou qualquer outra atividade em que estivermos
presentes.
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Um posicionamento importante a ser colocado é o destacado pelo
cerimonialista Fredolino Antônio David, Major da Reserva da Polícia Militar de
Santa Catarina, em um artigo publicado no projeto “Mesa Redonda – sua
opinião passa por aqui”, do Comitê Nacional do Cerimonial e Protocolo, em 21
de setembro de 2009, sob o título de “Mesa 5: Precedências, Primazias e
Presidências - Polêmica”:
“Subsidiariamente, como doutrina, os cerimonialistas têm
buscado respaldo na legislação militar em especial quanto
ao uso e culto dos Símbolos Nacionais e o cerimonial
fúnebre. Aliás, o próprio Decreto nº 70.274, algumas vezes
remete e em outras sugere procedimentos de cerimonial
militar a serem adotados no cerimonial civil.” (n.g.)

Assim, havendo lacuna no cerimonial e protocolo, seja em solenidades
civis ou escoteiras, o respaldo será dado pelo cerimonial militar, inclusive no
que se refere às solenidades da vida escoteira.

CAPÍTULO III
Da Disposição das Bandeiras

Tomar-se-á por referência o cerimonial Castrense, especificamente os
Vade-mécum de Cerimonial Militar do Exército Brasileiro de números 4
(quatro) e 7 (sete), para regulamentação do cerimonial que segue.
Segundo o Vade-mécum 4 – que trata da Guarda-Bandeira (Portaria nº
249, de 28 de maio de 2001, alterada pela Portaria nº 962, de 21 de dezembro de
2006):
“A Bandeira Nacional pode ser usada em todas as
manifestações de sentimentos patrióticos, de caráter
oficial ou particular, e em funerais. Seu uso deve estar de
acordo com o que preconizam as Leis nº 5700, de 01 de
setembro de 1971, e nº 8421, de 11 de maio de 1992, que

10
dispõem sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais”.

Fig 1 - Exemplo de dispositivo de bandeira de países.

Nos dispositivos que envolvem a Bandeira Nacional, a DIREITA é o lado
direito da composição e não de quem a observa (plateia ou similar).
Conforme o artigo 19 da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1972:
“A Bandeira Nacional (...) ocupa lugar de honra,
compreendido como uma posição:
I – Central ou mais próxima do centro e à direita deste,
quando com outras bandeiras, pavilhões ou estandartes,
em linha de mastros, panóplias, escudos ou peças
semelhantes (…)”.

O próximo capítulo trará exemplos de como deve ser feita a distribuição
das bandeiras em várias situações.

CAPÍTULO IV
Dos Dispositivos Diversos

Conforme visto anteriormente, para colocação das bandeiras, a direita
tem como base a composição e não o observador. As situações a seguir têm por
base a composição (texto) e o observador (imagem explicativa).
1) Duas bandeiras, podendo uma delas ser estrangeira. A bandeira do Brasil
deve ser hasteada no mastro da direita.
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2) Três bandeiras, podendo ser até duas estrangeiras. A bandeira do
Brasil deve ocupar o mastro central. As bandeiras estrangeiras devem ser
posicionadas, alternadamente, à DIREITA e à ESQUERDA da bandeira do
BRASIL, sempre na ordem alfabética de seus nomes, com base no idioma
português (língua oficial do Brasil).

3) Quatro bandeiras, podendo ser até três estrangeiras. A bandeira do
Brasil deve ocupar o mastro da DIREITA mais ao centro do dispositivo. Neste
caso, o dispositivo de bandeiras é par e, na precedência escrita, as próximas
bandeiras alternarão suas posições à ESQUERDA e à DIREITA do pavilhão
nacional do país anfitrião. Sendo bandeiras dos estados brasileiros a ordem a
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ser seguida refere-se às suas datas de constituição, conforme o Decreto nº
70.274, de 9 de março de 1972 (Anexo A, item IV).

OBSERVAÇÃO:
Bandeiras estrangeiras somente poderão ser hasteadas sozinhas na
embaixada ou no consulado do respectivo país.

CAPÍTULO V
Da Padronização dos Exemplares
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A Unidade Escoteira Local deverá possuir dois exemplares da Bandeira
Nacional e do Estandarte de Grupo. Um de cada será usado para hasteamento
no mastro da UEL e os outros dois usados em formaturas e desfiles.
Os exemplares usados nas formaturas e desfiles são guardados com
mastros e talabartes, na vertical, na sala da Diretoria da Unidade, em local de
destaque.

1) Bandeira Nacional
A confecção de exemplares da Bandeira Nacional, de seus complementos
e talabarte para condução por Porta-Bandeira nos desfiles ou solenidades
escoteiras, militares ou civis, obedecem rigidamente à legislação federal.
A Bandeira Nacional, conduzida por um homem a pé, a cavalo ou em
veículo tem as seguintes dimensões:
- Comprimento ............................... 1,28 m; e
- Largura .......................................... 0,90 m.
A

Bandeira

Nacional

não

possui

quaisquer

enfeites,

ficando

expressamente proibido adorná-la com ornamentos ou adereços tais como
franjas e outros detalhes quaisquer.
Os complementos da Bandeira Nacional são: uma haste forrada de
veludo verde, carregado em espiral de veludo dourado, lança e conto
niquelados (Fig 14, 15 e 16); um laço com as cores nacionais, composto de
escarapela e duas fitas, ambas terminando em franjas de ouro (Fig 17); e dois
pedaços pequenos, finos e retos de pano verde, os quais fixam a Bandeira à
haste.
O Talabarte, ou boldrié, para Bandeira Nacional tem 10 (dez) centímetros
de largura e é forrado de veludo verde carregado com 1 (uma) faixa de veludo
dourado. O número daquelas ou destas será em função do posto do
Comandante, Chefe ou Diretor da Organização Militar (OM) mais importante
sediada no município, conforme:
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a) Oficiais-Generais
General-de-Exército – duas faixas de 2,5 cm;
General-de-Divisão – uma faixa de 3,4 cm;
General-de-Brigada – uma faixa de 5 cm.
b) Oficiais
Coronel – seis divisas de 8 mm;
Tenente-Coronel – cinco divisas de 8 mm;
Major – quatro divisas de 8 mm;
Capitão – três divisas de 8 mm;
Tenente – duas divisas de 8 mm.
Taubaté sedia diversas OM, sendo que a de maior importância é o
Comando de Aviação do Exército, cuja função de comandante cabe a um
General-de-Brigada. Logo, os talabartes a serem usados pelas Unidades
Escoteiras Locais sediadas em Taubaté corresponderão ao de General-de-Brigada.
O talabarte (Fig 18) terá uma conteira niquelada presa através de uma
placa do mesmo metal (Fig. 19).

2) Estandarte de Grupo
As dimensões do Estandarte de Grupo deverão ser as mesmas da
Bandeira Nacional:
- Comprimento ............................... 1,28 m; e
- Largura .......................................... 0,90 m.
A haste do Estandarte de Grupo é forrada com 2 (duas) cores que
identifiquem a Unidade Escoteira Local dispostas de forma espiralada, com
lança niquelada, idêntica à da haste da Bandeira Nacional.
O conto, assim como a lança, é niquelado.
O talabarte para o Estandarte de Grupo será confeccionado com as
mesmas cores dispostas na haste, forrado por uma cor escura e coberto por 1
(uma) faixa clara, nos moldes do talabarte para a Bandeira Nacional.
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Fig 14 – Dimensões da Bandeira Nacional.

Fig. 15 – Lança niquelada.

Fig. 16 – Conto niquelado.
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Fig 17 – Laço.

Figura 18 – Exemplo de Talabarte.

Figura 19 – Conteira e placa niqueladas.
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CAPÍTULO VI
Das Condecorações

A Unidade Escoteira Local que tenha sido condecorada deverá portar
a(s) medalha(s) respectiva(s) fixa(s) à escarapela do laço da Bandeira Nacional
ou do Estandarte de Grupo, quando a possuir (Fig 20).

Fig 20 - Condecorações

A Bandeira Nacional ou o Estandarte de Grupo, quando da recepção de
uma nova condecoração, não deve ostentar nenhuma outra insígnia honorífica
anteriormente a si outorgada.

CAPÍTULO VII
Da Guarda-Bandeira

A Guarda-Bandeira é o grupamento responsável pela honrosa missão de
transportar e proteger o Pavilhão Nacional, o Estandarte de Grupo e outras
bandeiras que entrarem em forma.

1) Composição da Guarda-Bandeira
Compõe a Guarda-Bandeira:
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a) Unidade com valor de Distrito Escoteiro: a Bandeira Nacional, a
Bandeira do Estado de São Paulo, a Bandeira do Município e a escolta, que
deverá ser suficiente para proteger a retaguarda e laterais da Guarda-Bandeira,
conforme figura 21-A.

Figura 21-A. Posicionamento da Guarda-Bandeira.

b) Unidade com valor de Grupo Escoteiro: a Bandeira Nacional, o
Estandarte do Grupo e a escolta, que deverá ser suficiente para proteger a
retaguarda e laterais da Guarda-Bandeira, conforme figura 21-B.

Figura 21-B. Composição da Guarda-Bandeira.

c) Unidade com valor de Duas Seções Escoteiras: a Bandeira Nacional e a
escolta.
ATENÇÃO: A Guarda-Bandeira não é composta no caso de a tropa em
forma possuir valor de apenas uma seção escoteira.

2) Constituição
A Guarda-Bandeira Escoteira será constituída, inicialmente, apenas em
desfiles cívicos ou militares, além das cerimônias de imposição de medalhas
escoteiras e a de passagem de comando.
Entretanto, por determinação da Diretoria Distrital ou da Unidade
Escoteira Local, a Guarda-Bandeira também poderá formar em ocasiões
diversas às supracitadas.

3) Posicionamento dos Estandartes de Grupo
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Os Estandartes de Grupos desfilarão, sempre, à parte da Guarda-Bandeira quando em solenidade em que a formação adotada seja a de Distrito
Escoteiro ou superior (Fig 22). Quando a unidade for de valor inferior à de
Distrito, o Estandarte de Grupo integrará a Guarda-Bandeira (Fig 22).

4) Uniforme
Os integrantes da Guarda-Bandeira deverão utilizar o uniforme escoteiro
previsto no POR. Preferencialmente deve-se utilizar o uniforme com calça, para
evitar que o garbo, durante o desfile, seja prejudicado (arrumar a meia escoteira
que pode cair, por exemplo).
Junto ao uniforme escoteiro, todos os integrantes da Guarda-Bandeira
utilizarão luvas de cor branca (suedine) ou preta (couro), de cano curto ou
longo. Quando em forma, todos utilizarão o mesmo padrão de luvas.
Adotando-se as brancas de cano longo, todos componentes da Guarda-Bandeira
ostentarão luvas brancas cano longo; caso as pretas de cano curto sejam as
selecionadas, todos as utilizarão, e assim segue.

Fig 22 – Esquema de posicionamento da Guarda-Bandeira em desfile. À esquerda, formação
distrital; à direita, a formação com apenas um Grupo Escoteiro.
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5) Escolha do Porta-Bandeira e do Porta-Estandarte
No âmbito da Unidade Escoteira Local, o Porta-Bandeira será o chefe
mais novo presente (critério idade, não tempo de promessa) na atividade.
Em caso de solenidades onde a Guarda-Bandeira seja composta por
integrantes de diferentes UEL, a escolha será realizada com antecedência de 1
(um) mês à solenidade, para que se possa lhes adequar ao cerimonial.
O Grupo Escoteiro poderá ditar os critérios para seleção destes. O critério
“Idade”, por exemplo, pode servir de base para a seleção.
1. Porta-Bandeira: chefe mais novo; e
2. Porta-Estandarte: pioneiro mais novo ou sênior mais velho.
O Porta-Estandarte será obrigatoriamente membro juvenil, indicado pela
Chefia da Seção, recomendado pela Diretoria do Grupo para tal função, com a
ideia de realçar o Escotismo como movimento juvenil.

CAPÍTULO VIII
Da Posição de Manejo da Bandeira Nacional e Estandarte de Grupo

As posições e o manejo do Estandarte são os mesmos da Bandeira, salvo
o "Desfraldar".
Todos os movimentos são executados com marcialidade (o que não
necessariamente significa “bater o pé no solo”) e, quando nos deslocamentos a
pé, a cada vez que o pé esquerdo tocar o solo.
Sim, nós escoteiros não marchamos, porém, devemos determinar uma
cadência para os movimentos. A cadência nada mais é que a regularidade com
que executamos os movimentos. Convenciona-se que, sempre ao iniciarmos um
deslocamento, partiremos movendo primeiro o pé esquerdo.
1) Descansar: a Bandeira é conservada ao lado do corpo do Porta-Bandeira, com o conto no solo, ao lado do pé direito, a mão direita à altura do
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ombro, segurando a haste na vertical, com a borda superior da Bandeira segura
pelo polegar da mão direita (figura 23).

Fig 23 – Tropa em “descansar”.

2) Firme: a Bandeira é conservada na mesma situação da posição de
“Descansar”, inclusive no que se refere à empunhadura da Bandeira e da haste,
e o Porta-Bandeira estará com seus calcanhares unidos (figura 24).

Fig. 24 – Porta-Bandeira em “firme”.
3) Ombro-Arma: o Porta-Bandeira, que estará na posição de “Firme”,
executará o ombro-arma realizando os movimentos a seguir descritos, tendo ao
término, o pano seguro na altura do peito e naturalmente caído ao lado
recobrindo seu braço, deixando em destaque a esfera celeste azul (figura 25):
a) 1º Movimento: o Porta-Bandeira leva vivamente a mão
esquerda abaixo da mão direita, empunhando a haste junto com a borda
superior da Bandeira;
b) 2º Movimento: a seguir, leva-se a Bandeira ao ombro com as
duas mãos, projetando o cotovelo esquerdo, mantendo-o paralelo ao solo;
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c) 3º Movimento: a mão direita empunha a haste abaixo da mão
esquerda; e
d) 4º Movimento: a mão esquerda retorna, vivamente, para o lado
do corpo.

Fig 25 – Porta-Bandeira na posição de “Ombro-arma”.

4) Apresentar-Arma (Desfraldar-Bandeira): (figura 26) quando a tropa
saúda, parada, ou em movimento, o Porta-Bandeira na posição de “OmbroArma”, executará os movimentos a seguir descritos:
a) 1º Movimento: partindo da posição de Ombro-Arma, a mão
esquerda empunha a haste acima da mão direita;
b) 2º Movimento: a mão direita suspende a Bandeira na vertical,
trazendo-a junto à lateral do corpo;
c) 3º Movimento: inclinando levemente a cabeça, desce a mão
esquerda sobre a haste, alojando sua extremidade inferior dentro da conteira; e
d) 4º Movimento: volta-se, vivamente, o olhar para frente e a mão
esquerda para o lado do corpo.

Fig 26 – Apresentar-arma.
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5) Posição de "Desfraldar o Estandarte": quando a tropa saúda, parada, ou
em movimento, o Porta-Estandarte, que tem o Estandarte na posição de
"Ombro-Arma", o empunha, também, com a mão esquerda na altura da cintura;
em seguida, coloca a mão direita no mastro, abaixo da mão esquerda e,
simultaneamente, o abate, mantendo-o a 45º em relação ao solo, à altura da
cintura, a ponta do mastro para frente. Findo o movimento, a mão esquerda
ficará à altura da linha do ombro direito e a mão direita, junto a conteira.

Fig 27 – Posição de desfraldar estandarte.

6) Descansar-Arma: o Porta-Bandeira, que estará na posição de “OmbroArma”, executará o descansar-arma realizando os movimentos a seguir
descritos, tendo ao término, ficado na posição de “Firme”:
a) 1º Movimento: o Porta-Bandeira leva a mão esquerda à haste,
posicionando-a acima da mão direita;
b) 2º Movimento: a mão direita empunha a haste acima da mão
esquerda;
c) 3º Movimento: o conto da haste é baixado até o solo, deixando-a
perpendicularmente a este, ao mesmo tempo em que a mão direita desliza pela
haste até a altura correta de empunhadura, conforme a posição de “Firme”;
d) 4º Movimento: a mão esquerda retorna, vivamente, para o lado
do corpo.

24
CAPÍTULO IX
Do Uso da Bandeira Nacional e Estandarte de Grupo

A Bandeira Nacional será utilizada em haste quando houver:
1) Determinação da Diretoria da Unidade Escoteira Local (em casos
de chuva, forte sol, etc);
2) Cerimônias de Promessa Escoteira;
3) Desfiles;
4) Dia da Bandeira;
5) Cerimônias de Entrega de Medalhas Escoteiras; e
6) Cerimônias de Passagem de Comando.
Será feito o hasteamento da Bandeira Nacional em dias de atividades
gerais da UEL e no Dia da Bandeira, além dos dias de luto.
Quando ocorre chuva de forma contínua durante as atividades escoteiras
em que as bandeiras são postas em dispositivos, sabemos que essas costumam
ficar molhadas após certo tempo. Assim, para evitar que a Bandeira Nacional e
o Estandarte de Grupo, durante a semana, para sua secagem, sejam postos em
local que não seja condizente com sua importância, devem ser utilizadas as
hastes.

Fig 28 – Haste de alumínio revestido com cetim e Bandeira Nacional em haste de madeira
envernizada, com escarapela e fitas.

Quando a chefia responsável pelo cerimonial julgar inconveniente o uso
dos dispositivos, poderá optar pelo uso das hastes. Em caso de sol intenso, por
exemplo, podem-se ter duas opções: hastear a Bandeira Nacional e o Estandarte

25
de Grupo em dispositivo, deslocando-se para realizar o hasteamento ou
arriamento somente os responsáveis, com a tropa formada à sombra; ou, com a
tropa formada à sombra, utilizar as hastes respectivas, adotando-se os
movimentos descritos no Capítulo VIII.

SEÇÃO I
Do Uso da Bandeira Nacional

Adotam-se as seguintes instruções quando do uso da Bandeira Nacional
em haste.
Em cerimônias de Promessa Escoteira, ainda que a Bandeira Nacional já
esteja hasteada na sede do Grupo Escoteiro, deverá ser utilizada a Bandeira
posta em haste.
Nos dias de Luto Nacional e Dia de Finados (2 de novembro), as
bandeiras conduzidas pela tropa devem carregar, junto à lança, um laço de
crepe negro.
1) Posicionamento perante a tropa
a) Formação da Tropa
1. Ferradura
A tropa será formada em “Ferradura” (Fig 29). Formação bastante
utilizada nas cerimônias (hasteamento, arriamento, promessa, entrega de
distintivo, etc.). Facilita a Chefia observar toda a Tropa sem realizar
qualquer deslocamento.
2. Filas por patrulha
É uma das formações mais utilizadas. As patrulhas ficam
formadas em filas à frente do Chefe, divididas igualmente, sendo que
todas devem ficar a 3 (três) passos de distância do Chefe (figura 30 e 31).
b) Posicionamento da Bandeira Nacional
Será SEMPRE ao lado direito do chefe que comandará o cerimonial, de
frente à tropa.
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Fig 30 – Linha (par)

Fig 31 – Linha (ímpar)

3. Formação em coluna fechada
Formação utilizada em pequenos

espaços.

Apresenta

características pouco desejáveis: o Chefe não pode ver toda a Seção e
nem mesmo todos os monitores. Essa formação será usada quando a
Tropa estiver em recintos fechados ou aberto com muito público, pois
será útil para passar informações sem recorrer à voz muito alta (figura
32).

Fig 32 -
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SEÇÃO II
Do Uso do Estandarte de Grupo

O Estandarte de Grupo não participará da cerimônia de Promessa
Escoteira, exceto quando já estiver acompanhando a Bandeira Nacional em
dispositivo ou Guarda-Bandeira.
ATENÇÃO: Deve-se EVITAR o uso do Estandarte de Grupo
desacompanhado da Bandeira Nacional, seja em dispositivo, seja na GuardaBandeira.
O posicionamento perante a tropa será o mesmo posicionamento dado à
Bandeira Nacional.

SEÇÃO III
Dos Dias de Luto

São dias de luto os que o Chefe do Poder Executivo ou o Diretor
Presidente da Instituição decretar e, sem exceção, o Dia de Finados (2 de
novembro).
O período normal de luto é de 3 (três) dias, podendo excepcionalmente,
face aos relevantes serviços prestados pelo de cujus, ser estendido por até 7
(sete) dias. Falecendo o Presidente da República, o luto será de 8 (oito) dias. Por
analogia, pelo falecimento do Governador do Estado, Prefeito ou Presidente da
Instituição, aplica-se o mesmo período.
Não haverá luto oficial e no âmbito das organizações nos dias de festa
nacional (7 de setembro e 15 de novembro) e no Dia da Bandeira Nacional (19
de novembro).
A contagem do período de luto se dá a partir da publicação do decreto
ou ato, o que normalmente ocorre no dia posterior ao falecimento, no Diário
Oficial da União, do Estado, do Município, em jornal de grande circulação ou
Quadro de Avisos da Unidade (vide exemplo na figura 33).
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Fig 33 – Exemplo de contagem de tempo para luto de três dias.

Nesses dias, independente de instrução superior, deverão ser adotados
os seguintes procedimentos:
1) As bandeiras devem ser hasteadas a meio-mastro, a partir do nível da
autoridade que decretar o luto.
Por exemplo: o Governador do Estado decretando luto oficial, a Bandeira
Nacional é hasteada até o topo, as demais são mantidas a meio-mastro. Sendo o
decreto de luto municipal, as bandeiras municipal e de instituições são
hasteadas a meio-mastro, as demais – acima da esfera municipal – são levadas
ao topo e lá permanecerão.
ATENÇÃO: A Bandeira Nacional só é hasteada em funeral quando
houver decreto presidencial.
2) As bandeiras transportadas pela tropa deverão carregar, junto à lança,
um laço de tecido crepe (cetim) negro, com as seguintes dimensões: largura
mínima de 5cm, comprimento mínimo de 150cm (figura 34).

Fig 34 – Laço negro indicando luto atado junto à lança.
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A Bandeira Nacional ou o Estandarte do Grupo poderão cobrir o ataúde
até o início do ato de inumação. Nunca se deve cobrir o ataúde com mais de
uma bandeira.
Sendo a Bandeira Nacional utilizada, a tralha ficará na cabeceira do
ataúde e a estrela isolada “espiga” à direita. A dobra da bandeira, antes do
sepultamento, dar-se-á conforme o cerimonial militar.
A bandeira pode ser fixada ao ataúde para que não esvoace.

SEÇÃO IV
Dos Comandos

Os comandos serão sempre executados por voz nestes casos, visto que
não existe o comando de “Saudação à Bandeira” por gestos. Os movimentos
são os descritos no Capítulo VIII.
O chefe do dispositivo comandará:
- Unidade (Tropa, Grupo, Distrito, etc), alerta (ou firme)!
O Porta-Bandeira e o Porta-Estandarte executarão o movimento de
“Firme”. Ato contínuo, tomarão posição de “Ombro-Arma”, não
havendo comando por parte do chefe do dispositivo.
- Em saudação à Bandeira! (ou “Promessa em Saudação!”, quando para
Promessa Escoteira).
Porta-Bandeira

e

Porta-Estandarte

executarão

o

movimento

de

“Apresentar-Arma”, respectivamente desfraldar bandeira e estandarte.
- Unidade (Tropa, Grupo, Distrito, etc), alerta (ou firme)!
Porta-Bandeira e Porta-Estandarte executarão o “Ombro-Arma”.
- Unidade (Tropa, Grupo, Distrito, etc), descansar!
O Porta-Bandeira e o Porta-Estandarte executarão o movimento de
“Descansar-Arma”, seguido de “Descansar”.
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CAPÍTULO X
Das Cerimônias Escoteiras

SEÇÃO I
Da Promessa Escoteira

As cerimônias de Promessa Escoteira, inclusive as de renovação, serão
realizadas preferencialmente no âmbito da seção da qual o jovem participa.
A Bandeira Nacional deverá se fazer presente, conduzida pelo Porta-Bandeira, ainda que já haja uma hasteada na sede.
O cerimonial segue o que preconizam os Cursos de Formação, o “Manual
de Cerimonial” da Região Escoteira de São Paulo (1972) e a publicação
“Cerimônias e Cerimoniais para Escotistas” da Região Escoteira do Rio Grande
do Sul (2000).
O chefe do dispositivo deverá se atentar aos movimentos do Porta-Bandeira a fim de não atropelar a execução dos movimentos por este
prestados.
Findada a cerimônia, o Porta-Bandeira retira-se do local da formatura.

SEÇÃO II
Da Cerimônia de Imposição de Medalhas Escoteiras

As medalhas escoteiras são as definidas pela União dos Escoteiros do
Brasil e suas unidades regionais. Atualmente, seguem o disposto na Resolução
CAN nº 3, de 6 de novembro de 2011.

Figura 35 – Barretas de algumas condecorações escoteiras.

Esta cerimônia é realizada quantas vezes se fizerem necessárias. Por
questão de demanda de tempo das UEL, recomenda-se a realização 2 (duas)
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vezes ao ano apenas, em datas próximas ao Dia do Escoteiro (23 de abril) e Dia
do Chefe Escoteiro (6 de agosto).
Deve-se fazer presente na cerimônia, todo o efetivo da UEL, incluída a
Bandeira Nacional, com a Guarda-Bandeira.
Abaixo segue um exemplo de dispositivo a ser adotado quando da
cerimônia de imposição de medalhas escoteiras.

Figura 36 – Exemplo de dispositivo.

Na área de destaque, quando houver, serão posicionadas as autoridades
presentes à cerimônia, acompanhadas da Diretoria da UEL.
A Bandeira Nacional tomará seu local no dispositivo no decorrer da
cerimônia, conforme orientação do mestre de cerimônias.
Além da equipe responsável pelo cerimonial, será designado um chefe
do dispositivo (CD). A ele competirá zelar pela Unidade em forma e alguns
comandos de voz no decorrer das solenidades.
EXEMPLO DE ROTEIRO DE CERIMÔNIA
Recepção e direcionamento dos convidados para o local da formatura.
Entre a recepção e o horário estipulado para início da cerimônia não deverá
transcorrer mais que 30 (trinta) minutos.
Posicionamento e apresentação das subunidades (SU) ao chefe do
dispositivo. Considerando-se a cerimônia num Grupo Escoteiro, por exemplo,
os chefes de tropa (SU) aguardarão as suas patrulhas se apresentarem e, então,
apresentará sua tropa ao CD. Quando todas tropas derem seu “pronto”, terá
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início a solenidade. Sendo a formatura “distrital”, as SU corresponderão às
UEL.
Início do evento, com as boas vindas do mestre de cerimônias (MC).
MC: “Senhoras e Senhores, bom dia! Esta cerimônia tem por objetivo realizar a
imposição da Medalha de Bons Serviços, além da Medalha de Gratidão nos graus
Bronze e Ouro.”
É realizada a saudação à Bandeira Nacional, que ainda está postada junto
à tropa na Guarda-Bandeira.
MC: “Será realizada a saudação à Bandeira Nacional por todos que possuem
Promessa Escoteira e continência pelos militares presentes.”
CD: “Atenção, Grupo! Firme!”, “Em saudação à Bandeira!” - atento ao tempo
regulamentar para execução dos movimentos pelo Porta-Bandeira.
Havendo equipamentos de som ou Banda de Música, o cerimonial
deverá contatar o respectivo responsável para que o Hino Nacional em
Continência seja executado logo após o comando de saudação.
Ao final do Hino, o CD comandará o firme e o descansar.
MC: “A Bandeira Nacional tomará seu local no dispositivo.” - assim, o CD
comandará “firme” e o Porta-Bandeira, já havendo executado o “Ombro-Arma”, desloca-se para o local previsto. Findado o deslocamento, o CD
comandará o “Descansar”.
MC: “Os agraciados tomarão seu local no dispositivo.”
Os agraciados, que estavam no local de destaque ou na assistência,
deslocarão, com a tropa em descansar, para os locais previamente estabelecidos.
Mantendo

a

posição

de

descansar.

Militares

armados

de

espadas

desembainharão estas e tomarão posição de descansar.
Enquanto se posicionam, o MC procederá à leitura do breve histórico da
medalha, com a tropa “à vontade”. Indica-se aqui a leitura da descrição da
medalha disponível na Resolução CAN nº 3/2011. Os paraninfos são
convidados a procederem à entrega.
CD: “Grupo, à vontade!”
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MC: “A Medalha de Bons Serviços é destinada a premiar a boa e eficiente
atividade escoteira (…). Convidamos os paraninfos a procederem à entrega.”
É opcional o canto de música escoteira pela tropa nesta fase.
Terminada a entrega, paraninfos postar-se-ão ao lado dos agraciados e
prestarão a saudação à bandeira. Havendo ao menos um militar no rol de
agraciados, será comandado o “Apresentar-Arma” pelo paraninfo escoteiro.
MC: “Paraninfos e agraciados realizarão a saudação ao Pavilhão Nacional.”
CD: “Atenção, Grupo! Firme!”
Paraninfo: “Paraninfos (havendo mais de um) e agraciados, em saudação à
Bandeira! Apresentar arma!” - o Porta-Bandeira executa o movimento de
“Apresentar-Arma” neste momento. A tropa não responde ao comando do
paraninfo. Havendo Banda de Música, é opcional a execução de exórdio, a
critério do cerimonialista em acordo com o regente, preferencialmente os 8
(oito) primeiros compassos do Hino Alerta ou Rataplã do Mar.
Havendo militar, será comandado pelo paraninfo: Paraninfo(s) e
agraciados, ombro arma! Todos desfazem a saudação/continência. Descansar arma!
Descansar! Estando todos desarmados, não será comandado o “Ombro-Arma”.
Os militares armados de espada, ao tomarem a posição de descansar
arma, embainharão suas espadas.
MC: “Paraninfos e agraciados retornarão aos seus locais no dispositivo.”
Havendo mais de uma natureza de medalha a entregar (Agradecimento,
Mérito, Bons Serviços, Valor, etc.), deve-se primeiro entregar as de uma mesma
natureza e, depois de se retirarem os paraninfos e agraciados, chamar os novos
agraciados e seus respectivos paraninfos, fazendo a leitura do histórico da
medalha, repetindo os procedimentos de saudação à Bandeira.
Não havendo mais nenhuma entrega a fazer, a Bandeira Nacional
retorna ao seu lugar junto à tropa.
MC: “A Bandeira Nacional retornará ao seu local em forma.”
Terminado o deslocamento da Bandeira Nacional, o CD comanda o
descansar.
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MC: “Convidamos os presentes a cantarem o Hino Alerta. Letra e música de
Benevuto Cellini.”
MC: “Está encerrada esta cerimônia. O Diretor-Presidente da UEL agradece a
presença de todos e os convida para um coquetel que será servido no salão.”

SEÇÃO III
Da Cerimônia de Passagem de Comando

Esta seção trata do cerimonial referente à passagem de comando de
chefia e direção de Seção Escoteira ou Unidade Escoteira Local. A designação
genérica "Chefe" é aplicada ao escotista que exerce o cargo de diretor de UEL ou
chefe de Seção Escoteira, autônoma ou não; a designação “Chefia” aplica-se à
Diretoria de UEL ou Chefia de Seção Escoteira. O termo “passagem de
comando” aplica-se às passagens de diretoria ou chefia.
A passagem de comando é realizada em uma cerimônia constituída de
vários eventos, destacando-se a transmissão de cargo. Fora da cerimônia de
transmissão, ocorrem outros eventos que complementam a passagem de
comando.
A direção de uma UEL ou Seção Escoteira é uma das nobres missões que
podem ser atribuídas a um escotista. Todo o conhecimento e experiência
acumulados ao longo da vida serão necessários ao exercício dessa função,
havendo que se ter mais cuidado ainda de uma constante atualização e de um
contínuo aperfeiçoamento, como já ocorre na vida escoteira. A vivência de
companheiros mais antigos deve ser aproveitada, não como modelo a seguir,
mas como parâmetro de comparação, com vistas a evitar erros do passado e a
possibilitar mais acertos no futuro.

1) Medidas Preliminares
Compete ao Chefe substituído, no período de transição, preparar a
cerimônia de passagem de comando, emanando as instruções necessárias que
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regulem a solenidade, com adaptações necessárias em função do local, tipo de
UEL, etc.
Para maior destaque da solenidade, o Chefe substituído convidará as
pessoas de suas relações e as indicadas por seu substituto, além de
personalidades da sociedade local, quando da passagem de Diretoria da UEL.
Recomenda-se que os ex-integrantes da UEL sejam convidados e
recebam o merecido destaque, em especial os ex-Chefes, como forma de manter
os laços afetivos e de confiança na Instituição.

2) Atos Oficiais
Os Diretores de UEL são eleitos pela Assembleia Geral da Unidade, a
cada dois anos, podendo haver recondução. A ata da eleição, registrada em
cartório de registro de pessoas jurídicas, é a que oficializa a troca de diretoria.
No âmbito das seções, quando subordinadas à UEL, a nomeação e exoneração
de Chefia é dada por ato do Diretor-Presidente da UEL.

3) Data-Hora da Passagem de Comando
a) Diretoria de UEL
A troca de diretoria se dá nos termos do Regulamento da UEL. No
Grupo Escoteiro Amizade, por exemplo, a Assembleia eleitoral ocorre em
setembro, havendo período de transição até 31 de dezembro. Em 1º de janeiro a
nova diretoria assume suas funções.
A solenidade de passagem de comando ocorrerá na primeira
atividade geral da UEL subsequente à troca, coincidindo com o retorno das
férias.
b) Chefia de Seção
A substituição de chefia de seção se dá nos termos do
Regulamento da UEL, por ato do Diretor-Presidente, a qualquer tempo,
conforme necessidade da administração.
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A solenidade de passagem de comando ocorrerá na primeira
atividade subsequente ao ato de exoneração e nomeação, por ser de cunho mais
simples que a de Diretoria.

4) Local
A solenidade será realizada em local amplo, preferencialmente no pátio
da UEL.
A solenidade poderá ocorrer em recinto coberto, no interior do salão de
honra, sala de diretoria, ginásio, auditório ou similar, numa das seguintes
situações:
- em caso de mau tempo;
- passagem de comando de caráter interino;
- passagem de comando de órgão administrativo; ou
- se a UEL estiver com seu efetivo reduzido.

5) Presidência da Cerimônia
A presidência da cerimônia competirá à maior autoridade escoteira
presente. Comparecendo o Presidente da República, competir-lhe-á presidi-la.
A maior autoridade escoteira solicitará permissão para o início e término
da solenidade, caso esteja presente uma das seguintes autoridades:
- Vice-Presidente da República;
- Presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do
Supremo Tribunal Federal; e
- Governadores de Estado e do Distrito Federal, nos respectivos
territórios, ou em qualquer parte do país quando em visita oficial.
Durante a cerimônia de passagem de comando, o evento de transmissão
do cargo será conduzido pela autoridade imediatamente superior na hierarquia.
Caso seja passagem de cargo de Diretor-Presidente, o Diretor-Presidente do
Distrito Escoteiro conduzirá; sendo Chefia de Tropa, o Diretor-Presidente da
UEL conduzirá.
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6) Uniforme
A autoridade que conduz o evento de transmissão, e os chefes
substituído e substituto estarão, em princípio utilizando o uniforme escoteiro
em uso pelo grupo, não o social. O uso de medalhas é obrigatório a estes e
opcional aos demais participantes.
Quando a solenidade ocorrer em recinto coberto:
- o porta-bandeira estará com o uniforme escoteiro e cobertura; e
- todos os presentes, inclusive os militares, exceto o porta-bandeira,
estarão sem cobertura.
Caso não esteja fixado nas normas do escalão superior:
- os uniformes da tropa e da assistência serão definidos pela autoridade
que conduzir o evento de transmissão do cargo, mediante proposta do chefe
substituído.

7) Tropa participante
A tropa formará com a seguinte constituição:
- Chefe de Dispositivo;
- Bandeira Nacional, Estandarte de Grupo (apenas se passagem de cargo
de Direção) e sua guarda (em caso de ser realizada em recinto coberto, não
haverá guarda); e
- Tropa da UEL/Seção.

8) Dispositivos
A Bandeira Nacional será incorporada à tropa antes do início da
solenidade.
No dispositivo inicial, a Bandeira Nacional, acompanhada de sua guarda,
estará posicionada à frente do palanque ou área de destaque. Terminado o
evento de transmissão do cargo, deslocar-se-á para o seu local em forma.
Dois serão os dispositivos a serem adotados quando da formação pela
tropa em solenidades de passagem de comando:
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a) Recinto aberto
Para a passagem de comando em recinto aberto será adotado o seguinte
dispositivo:

Fig. 37 – Dispositivo para passagem de comando em recinto aberto.

b) Recinto coberto
Em recinto coberto, será adotado o seguinte dispositivo:

Fig. 38 – Dispositivo para passagem de comando em recinto coberto.
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9) Recepção das autoridades e convidados
Autoridades e convidados serão recepcionados pelos chefes substituído e
substituto. As autoridades normalmente serão conduzidas, antes do início da
cerimônia, à sala da diretoria ou outro espaço reservado para tal, onde
aguardarão o momento de dirigirem-se à área de destaque.

10) Desenvolvimento da cerimônia
A cerimônia será composta dos seguintes eventos:
- Canto do Hino Nacional ou do Hino Alerta;
- Exoneração do chefe substituído, com um breve relato sobre a
exoneração (ato oficial, caso se dê por resolução, por exemplo), palavras de
despedida do substituído e a referência elogiosa, se houver;
- Nomeação do substituto, contendo a leitura do ato oficial e leitura do
curriculum vitae;
- Transmissão do cargo;
- Apresentação dos chefes substituto e substituído ao chefe que conduziu
o evento de transmissão; e
- Discurso de posse do substituto, se assim desejar.

11) Canto do Hino Nacional ou do Hino Alerta
Nas solenidades com presença de público externo, deverá ser cantado,
preferencialmente, o Hino Nacional, para permitir maior participação da
assistência.
No canto do Hino Nacional pela tropa e público, acompanhado de
execução instrumental, as bandas e fanfarras deverão obedecer ao andamento
metronômico de uma semínima igual a 120, conforme determina o artigo 24,
inciso I, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e
apresentação dos símbolos nacionais.
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12) Exoneração do chefe substituído
O evento de exoneração do chefe substituído constará de:
- leitura do ato oficial – por exemplo: “Por ato do Diretor-Presidente do
Grupo, fica exonerado do cargo de Chefe de Tropa Escoteira o escotista José
Afonso da Silva” ou “O Diretor Técnico do Grupo, de acordo com o Regimento
Interno da Unidade Escoteira Local, resolve exonerar, do cargo de Chefe de
Tropa Sênior, o escotista Paulo de Alcântara, a contar de 5 de dezembro de
2012”. Citação de artigos, itens, parágrafos e demais prescrições legais, se
houver, serão suprimidos;
- discurso do substituído, de forma objetiva, concisa e simples, não sendo
extenso e se restringindo ao fato determinante da solenidade; e
- leitura da referência elogiosa consignada pelo chefe substituído. O
elogio partirá sempre da autoridade imediatamente superior na cadeia
hierárquica.

13) Nomeação do chefe substituto
O evento de nomeação do chefe substituto constará de:
- leitura do ato oficial de nomeação – por exemplo: “A Assembleia de
Grupo, de acordo com o Estatuto do Grupo, em setembro de 2012 elegeu a nova
diretoria da Unidade (...)”; e
- leitura do curriculum vitae do substituto. Pode-se tomar como referência
a Ficha 001 do substituto, em forma de prosa, citando especialmente os dados
pessoais – formação extra-escotismo, naturalidade, nome do cônjuge e filhos –
se aplicável -, principais medalhas e condecorações recebidas – escoteiras ou
não -, data e unidade de ingresso no Escotismo e principal formação alcançada.
Por exemplo, “O chefe Afonso nasceu em São Paulo, em 1957. É doutor em
Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Casado com a chefe Ana, tendo como filhos o sênior José e a lobinha Helena.
Ingressou no Movimento Escoteiro em 2001, no Grupo Escoteiro Almirante
Tamandaré, recebendo as seguintes medalhas: Medalha de Bons Serviços – Dez
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Anos, Medalha de Gratidão – Grau Prata, Medalha Caio Viana Martins, Ordem
do Mérito Aeronáutico – Grau Cavaleiro e Ordem do Ipiranga”.

14) Transmissão do Cargo
O evento de transmissão do cargo seguirá conforme:
- ao ser convidada, juntamente com o substituto e substituído, a
autoridade que conduzirá o evento solicitará permissão para iniciá-lo à
autoridade que preside a cerimônia;
- o chefe substituído e seu substituto, este à esquerda daquele,
acompanharão a autoridade que conduzirá o evento e colocar-se-ão em seus
lugares, voltados para a Bandeira Nacional e para a tropa, distanciados de três
metros de modo que a autoridade fique no centro, três metros à retaguarda da
linha dos dois primeiros conforme a figura:

Fig. 39 – Posicionamento.

- ocupados os locais previstos, condutor, substituído e substituto
seguirão os comandos dados à tropa;
- o chefe substituído proferirá as seguintes palavras: “Entrego a Diretoria
(Chefia) do Grupo Escoteiro Amizade (nome da UEL ou Seção) ao escotista
Joaquim Osório Duque Estrada (função e nome completo)”;
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- o chefe substituto proferirá as seguintes palavras: “Assumo a Diretoria
(Chefia) do Grupo Escoteiro Amizade (nome da UEL ou Seção)”;
- substituído e substituto, voltando-se um para o outro, cumprimentar-se-ão com a saudação escoteira; condutor do evento, porta-bandeira e porta-estandarte permanecerão em “ombro-arma”;
- após a saudação, os chefes voltar-se-ão à Bandeira Nacional.
Encerrada a transmissão, condutor, substituído e substituto manterão
suas posições, enquanto a Bandeira Nacional e sua guarda tomará seu local em
forma. A tropa manterá a posição de “firme” até a Bandeira Nacional tomar seu
local.
Ocorrendo em recinto coberto, a Bandeira Nacional, sem sua guarda,
adentrará o local da cerimônia após o condutor, chefe substituído e substituto
terem ocupado seus lugares no dispositivo para a transmissão. O portabandeira manterá a posição de “ombro-arma”. Terminada a transmissão, a
Bandeira Nacional retirar-se-á do recinto.

15) Apresentação dos chefes substituído e substituto
Após a transmissão e o retorno da Bandeira Nacional ao seu local, os
chefes substituído e substituto, nesta ordem, apresentar-se-ão à autoridade que
conduziu o evento da seguinte forma:
Substituído: “Chefe Peixoto, apresento-me a Vossa Senhoria, por haver
entregue a Chefia da Tropa Escoteira Impisa”.
Substituto: “Chefe Eliete, apresento-me a Vossa Senhoria, por haver
assumido a Chefia da Tropa Escoteira Impisa”.
Findada a apresentação, os três escotistas retornarão à área de destaque
ou palanque.

16) Discurso de Posse
É facultado o discurso de posse por parte do chefe substituto.
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17) Inauguração do Retrato do ex-Diretor-Presidente
O retrato deverá ser tirado de frente e sem cobertura, com o uniforme,
barretas e insígnias usados à época em que exerceu o cargo.
Sob o retrato, deverá estar escrito o nome do ex-Diretor-Presidente, com
a data de início e término do mandato.
A inauguração do retrato do Diretor-Presidente substituído será o
primeiro ato conduzido pelo Diretor-Presidente substituto.
O retrato deverá estar coberto com uma flâmula nas cores da UEL, cujo
descerramento materializará o ato de inauguração. Para o descerramento, o
chefe substituto deverá convidar a autoridade imediatamente superior, que
poderá conceder tal deferência à esposa ou a outro familiar do homenageado.

18) Homenagens ao Substituído
Poderão ser prestadas homenagens ao substituto e seus familiares.
Poderá, na medida do possível, ser concedida ao cônjuge o PIN previsto na
Resolução nº 3/2011.

19) Substituição Temporária
Na substituição temporária (caso de viagem do titular, por exemplo) não
haverá solenidade de passagem de comando.

Os procedimentos descritos a seguir são aplicáveis a todas as
solenidades, no entanto, merecem ser enfatizados nesta seção, em virtude da
importância das cerimônias de passagem de comando.
Deverão ser evitadas a execução repetida de movimentos, evoluções e
citações desnecessárias, bem como alocuções extensas, para não tornar a
cerimônia excessivamente longa, monótona e cansativa, particularmente
quando houver a presença de convidados.
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Deverão também ser evitados não só o excesso de citações de autoridade,
por ocasião da chegada ao palanque principal, mas também a repetição
sistemática dos termos "excelentíssimo senhor".
Se a citação de outras autoridades for imperiosa, deverá ocorrer antes da
chegada ao palanque da autoridade que presidirá a cerimônia, como por
exemplo:
- "a presente cerimônia destina-se a realizar a passagem de Direção do
Grupo Escoteiro Anauê. Encontram-se presentes as seguintes autoridades ...."; e
- "chega ao local da cerimônia o Excelentíssimo Senhor General-de-Brigada José Carlos da Silva, Comandante de Aviação do Exército,
acompanhado dos ...............".
Os eventos da solenidade poderão ser anunciados e realçados, de modo a
orientar os convidados, contudo seus tópicos não deverão ser mencionados. Por
exemplo: o locutor, ao invés de dizer: "canto do Hino Nacional" e em seguida
repetir "a tropa cantará o Hino Nacional de autoria de Joaquim Osório Duque
Estrada e de Francisco Manuel da Silva", dirá apenas: "a tropa/grupo cantará o
Hino Nacional de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e de Francisco
Manuel da Silva".
Mesmo com o intuito de alertar a tropa e prevenir eventuais erros na
execução dos movimentos, não deverão ser anunciados pelo locutor da
cerimônia os comandos a serem dados.
Não deverão ser enunciados os numerais ordinais correspondentes às
UEL citadas no roteiro da cerimônia, como por exemplo: "Décimo Quinto
Grupo Escoteiro – Grupo Tiradentes", "Septuagésimo Oitavo Grupo Escoteiro
do Ar – Grupo Brigadeiro Newton Braga". Será enunciado apenas o tipo da
UEL e seu nome: “Grupo Escoteiro do Ar Brigadeiro Eppinghaus”, “Grupo
Escoteiro Almirante Tamandaré”.
O narrador da solenidade, ou mestre de cerimônias, deverá ser
selecionado dentre os integrantes da UEL que possuírem melhor dicção e
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técnica de oratória. Para quebrar a monotonia, poderá haver mais de um
locutor, permitindo que as vozes sejam alternadas.
Quando a Bandeira Nacional estiver incorporada à tropa, sua guarda
obedecerá os movimentos de "firme/sentido", "descansar", "ombro-arma" e
"descansar-arma" comandados para a tropa. O porta-bandeira e o porta-estandarte obedecerão também o movimento de "apresentar-arma". Os
integrantes da guarda não executam a saudação à Bandeira Nacional,
permanecendo na posição de “firme”.
Nos dias de luto nacional:
- será colocado um laço crepe negro na lança da Bandeira Nacional
transportada pela tropa; e
- a banda de música permanecerá em silêncio, ficando suspensa a
execução do canto.

EXEMPLO DE ROTEIRO DE SOLENIDADE AO AR LIVRE
Solenidade de passagem de Diretoria de uma Unidade Escoteira Local
realizada no pátio da Unidade, após o evento de descerramento da foto no
quadro de ex-diretores.
Observações:
O dispositivo inicial será o seguinte:
- a tropa estará formada com a Bandeira Nacional incorporada, estando
com a sua guarda à frente do dispositivo;
− a tropa estará na posição de descansar.

EVENTO 1: recepção das autoridades na área de formatura
Antes do início da solenidade, o narrador dirá ao microfone:
“Senhoras e Senhores, bom dia! A presente solenidade destina-se a realizar a
passagem de Diretoria do Décimo Primeiro Grupo Escoteiro – Grupo Lis de Ouro”.
A tropa será posta em “firme”.
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EVENTO 2: chegada das autoridades
O narrador dirá ao microfone: “Chega ao local da formatura o excelentíssimo
senhor General-de-Brigada José Francisco de Souza, Comandante de Aviação do
Exército, acompanhado do Major PM João da Cunha Gonçalves, Comandante do
Quinto Batalhão de Polícia Militar, do chefe Márcio Gomes, Diretor do 32º Distrito
Escoteiro, do Chefe Pedro da Silva Oliveira e da chefe Maria Ramos Fonseca,
respectivamente diretores substituído e substituta da Unidade”.
À tropa, será comandado o “descansar”.

EVENTO 3: Canto do Hino Nacional
O narrador dirá ao microfone: “Convidamos os presentes a cantar o Hino
Nacional, de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada e de Francisco Manuel da
Silva”.
O chefe do dispositivo comandará “firme”. Terminado o canto, será
comandado o “descansar”.

EVENTO 4: Exoneração do Diretor Substituído
O narrador dirá ao microfone: “Em Assembleia de Grupo, realizada em 15 de
setembro de 2009, foi eleita a nova diretoria da Unidade para o biênio 2010-2011.
Exonerou-se, portanto, a contar de 1º de janeiro de 2010, do cargo de Diretor-Presidente
o chefe Pedro da Silva Oliveira. O chefe Oliveira apresentará suas despedidas”.
O chefe substituído fará uso da palavra, apresentando sua despedidas,
de forma breve.
Um escotista, preferencialmente chefe de seção, fará a leitura da
referência elogiosa concedida pela Assembleia de Grupo ou Diretor de Distrito
ao chefe substituído: “Referência elogiosa consignada pelo Diretor do 32º Distrito
Escoteiro ao chefe Pedro da Silva Oliveira: ….....................................”.

EVENTO 5: Nomeação do Chefe Substituto
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O narrador dirá ao microfone: “A Assembleia de Grupo elegeu, em 15 de
setembro de 2009, para o biênio 2010-2011, para o cargo de Diretor Presidente do
Grupo Escoteiro Lis de Ouro, a chefe Maria Ramos Fonseca”.
Um outro narrador fará a leitura do curriculum vitae do chefe substituto:
“Ao ser eleita para o cargo de diretora do Grupo Escoteiro Lis de Ouro, a chefe
Maria Ramos Fonseca exercia a função de Chefe de Seção da Alcateia 1. Nascida em 6
de abril de 1955, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é filha de Romeu Silva
Fonseca e Marta Ramos Fonseca. Ingressou no Movimento Escoteiro em 1º de março de
1970, no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, em Natal, Rio Grande do Norte.
Transferiu-se a São Paulo em razão do serviço, em 2001, ingressando nesta Unidade”.
“Foi nomeada chefe-assistente do Clã Pioneiro em 15 de dezembro do mesmo
ano. Em 2 de março de 2004, assumiu a Chefia da Alcateia 1, permanecendo na seção
até sua eleição para o cargo de diretora”.
“Possui os cursos de Dirigente de Grupo Escoteiro, Básico de Dirigente
Institucional, Curso Avançado – Ramo Lobinho, Curso Básico – Ramo Pioneiro e Curso
de Aperfeiçoamento Técnico do Ar”.
“Recebeu as seguintes distinções: Medalha de Valor, Medalha de Gratidão –
Grau Prata, Medalha de Bons Serviços – Trinta Anos; foi agraciada com o grau
Cavaleiro da Ordem do Mérito Aeronáutico, pelos serviços prestados à FAB através do
Escotismo”.

EVENTO 6: Transmissão do Cargo
O narrador dirá ao microfone: “O Diretor do 32º Distrito Escoteiro,
acompanhado dos diretores substituído e substituta, ocupará o local onde conduzirá o
evento de transmissão do cargo”.
Observações:
- antes de deixar o palanque, a autoridade que conduzirá o evento deverá
solicitar permissão para iniciá-lo à autoridade que preside a cerimônia;
- o diretor substituído e seu substituto, este à esquerda daquele,
acompanharão a autoridade que irá conduzir o evento e colocar-se-ão em seus
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lugares, voltados para a Bandeira Nacional e para a tropa, distanciados de três
metros, de modo que a autoridade fique no centro, três metros à retaguarda da
linha dos dois;
- ocupados os locais previstos, a autoridade que conduzirá o evento e os
comandantes substituído e substituto seguirão os comandos determinados à
tropa;
Pelo chefe do dispositivo, será comandado Firme/Sentido!
Porta-Bandeira e Porta-Estandarte tomarão a posição de “ombro-arma”,
na sequência.
O chefe substituído proferirá as seguintes palavras: “Entrego o cargo de
diretor do Grupo Escoteiro Lis de Ouro à chefe Maria Ramos Fonseca”.
O comandante substituto proferirá as seguintes palavras: “Assumo o
cargo de diretor do Grupo Escoteiro Lis de Ouro”.
Observação:
- os chefes substituído e substituto, voltando-se um para o outro,
executam a “saudação escoteira”; a autoridade que conduz o evento
permanecerá na posição de “firme”;
- havendo banda de música, esta executará os 8 (oito) primeiros
compassos do Hino Alerta ou do Rataplã do Mar;
- após a saudação, os dois chefes voltar-se-ão para a Bandeira Nacional.
O narrador dirá ao microfone: “A Bandeira Nacional retornará ao seu local
em forma”.
Havendo banda de música, esta rufará os tambores durante o
deslocamento da Bandeira Nacional. Após a Bandeira Nacional ter ocupado o
seu local em forma, será comandado o “descansar”.

EVENTO 7: Apresentação dos chefes
O narrador dirá ao microfone: “Os chefes substituído e substituto apresentarse-ão ao Diretor do Distrito”.
O chefe substituído proferirá as seguintes palavras:
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“Chefe Oliveira, apresento-me a Vossa Senhoria, por haver entregue o cargo de
Diretor do Grupo Escoteiro Lis de Ouro”.
O chefe substituto proferirá as seguintes palavras:
“Chefe Maria, apresento-me a Vossa Senhoria, por haver assumido o cargo de
Diretora do Grupo Escoteiro Lis de Ouro”.
O narrador dirá ao microfone: “O Diretor do Distrito e os diretores
substituído e substituto retornarão ao palanque”.
“Encerrando a solenidade, a tropa cantará o Hino Alerta, autoria de Benevutto
Celini”.

EVENTO 8: Término da Solenidade
O narrador dirá ao microfone: “Está encerrada a cerimônia. A Diretora
do Grupo Escoteiro Lis de Ouro agradece a presença das autoridades e
convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia e os convida
para um coquetel que será servido no Salão de Festas”.
A critério do Diretor da UEL, poderá ainda ser anunciado o convite para
a participação de um coquetel.

EXEMPLO DE ROTEIRO DE SOLENIDADE EM RECINTO COBERTO
Solenidade de passagem de chefia de Seção Escoteira realizada no Salão
Nobre do Grupo Escoteiro.
Observações:
- todos os presentes, exceto o porta-bandeira, estarão sem cobertura;
- a Bandeira Nacional participará apenas do evento de transmissão do
cargo e o porta-bandeira estará com o uniforme conforme POR e cobertura.
- somente será anunciado o texto grafado em itálico.
Antes do início da solenidade, o narrador dirá ao microfone:
“Senhoras e senhores, bom dia! A presente solenidade destina-se a
realizar a passagem de chefia da Tropa Escoteira Impisa”.
Será dado o comando de: “Firme/Sentido”.
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EVENTO 1: Chegada das autoridades
O narrador dirá ao microfone: “Chega ao local da formatura o Senhor Chefe
Francisco de Souza, Diretor do 32º Distrito Escoteiro, acompanhado dos Chefes João da
Cunha Gonçalves, Diretor do Grupo Escoteiro Oiapoque, Marcos Ramos Fonseca e
Adriano da Cunha Heitor, respectivamente, chefes substituído e substituto da Seção”.

EVENTO 2: Exoneração do chefe substituído
O narrador dirá ao microfone: “O Diretor do Grupo Escoteiro Oiapoque,
resolveu, em 15 de setembro de 1999, exonerar do cargo de chefe da Tropa Escoteira
Impisa o chefe Marcos Ramos Fonseca. O chefe Marcos apresentará suas despedidas”.
A apresentação das despedidas é facultada, especialmente se o escotista
for permanecer na mesma seção.
Um escotista da seção, ou jovem – se estiver presente - fará a leitura da
referência elogiosa concedida ao chefe substituído: “Referência elogiosa
consignada pelo Diretor do Grupo Escoteiro Oiapoque ao chefe Marcos Ramos
Fonseca: ..........................................................................................”.

EVENTO 3: Nomeação do chefe substituto
O narrador dirá ao microfone: “O Diretor do Grupo Escoteiro Oiapoque,
resolveu, em 15 de setembro de 1999, nomear para o cargo de chefe da Tropa Escoteira
Impisa o chefe Adriano da Cunha Heitor”.
Um outro narrador fará a leitura do curriculum vitae do chefe substituto:
“O chefe Adriano da Cunha Heitor é oriundo da Tropa Sênior Agulhas Negras.
Ingressou no Movimento Escoteiro em 6 de agosto de 2001. Nascido em 5 de maio de
1945, em Santos, São Paulo, é filho de Raimundo Fonseca Heitor e Maria da Cunha
Heitor. Casado com a chefe Regina, tem dois filhos: o lobinho Tiago e a escoteira Ana
Cláudia”.
“Possui os seguintes cursos: Avançado – Ramo Escoteiro, Avançado – Ramo
Sênior, Técnicas Mateiras e de Aperfeiçoamento Técnico do Ar. Foi condecorado com a
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Medalha de Bons Serviços – Dez Anos e de Gratidão – Grau Bronze, além do diploma
de mérito da Câmara Municipal”.

EVENTO 4: Transmissão do Cargo
O narrador dirá ao microfone: “Os chefes substituído e substituto ocuparão
os seus lugares para o evento de transmissão do cargo”.
Será comandado: “Firme!”
O narrador dirá ao microfone: “Dará entrada no recinto a Bandeira
Nacional, que ocupará o seu local para a transmissão do cargo”.
Observação: o porta-bandeira deslocar-se-á, em passo ordinário (sem
exageros), posicionar-se-á à frente das autoridades e permanecerá na posição de
"ombro-arma" durante todo o evento de transmissão do cargo.
Após a Bandeira Nacional ter ocupado o seu local no dispositivo, o chefe
substituído proferirá as seguintes palavras: “Entrego a chefia da Tropa Escoteira
Impisa ao chefe Adriano da Cunha Heitor”.
O chefe substituto proferirá as seguintes palavras: “Assumo a chefia da
Tropa Escoteira Impisa”.
Observação: os dois escotistas voltar-se-ão um para o outro e prestarão,
simultaneamente, a saudação escoteira. Os chefes cumprimentar-se-ão, na
sequência, com um aperto de mão e, após o cumprimento, retornarão à posição
inicial, com a frente voltada para a Bandeira Nacional.
O narrador dirá ao microfone: “A Bandeira Nacional retirar-se-á do
dispositivo”.
Observação: o porta-bandeira deslocar-se-á, em passo ordinário (sem
exageros), para fora do recinto.
Será dado o comando de: “Descansar”.

EVENTO 5: Apresentação dos chefes
O narrador dirá ao microfone: “Os chefes substituído e substituto apresentarse-ão ao Diretor do Grupo”.
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O chefe substituído proferirá as seguintes palavras: “Chefe Marcos,
apresento-me a Vossa Senhoria por haver entregue a chefia da Tropa Escoteira Impisa”.
O chefe substituto proferirá as seguintes palavras: “Chefe Adriano,
apresento-me a Vossa Senhoria por haver assumido a chefia da Tropa Escoteira Impisa”.

EVENTO 6: Término da solenidade
O narrador dirá ao microfone: “Está encerrada a solenidade. O senhor diretor
do Grupo Escoteiro Oiapoque convida os presentes a cumprimentarem os chefes
substituído e substituto. O chefe da Tropa Escoteira Impisa agradece a presença das
autoridades e convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta cerimônia”.
A critério do chefe substituto, poderá ainda ser anunciado o convite para
a participação de um coquetel.

TÍTULO II
Das Cerimônias Militares

CAPÍTULO I
Do Uniforme

O representante da Unidade Escoteira Local deverá, preferencialmente,
utilizar-se do uniforme escoteiro (e não do traje social) quando em cerimônias
desse caráter.

CAPÍTULO II
Do Uso de Condecorações

O uso de medalhas ou barretas depende da natureza específica da
solenidade militar. Normalmente, prima-se pelo uso das barretas.
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Deve-se, porém, com antecedência à solenidade, consultar a Seção de
Comunicação Social da Organização Militar a fim de se orientar.
Contudo, quando na solenidade o escoteiro for receber nova
condecoração, não deverá ostentar nenhuma outra a si anteriormente outorgada
(sejam medalhas escoteiras, civis ou militares que portar em seu uniforme).

CAPÍTULO III
Da Saudação Escoteira

SEÇÃO I
Das Generalidades

Deverá ser feita saudação escoteira nos seguintes casos:
1) Quando o comandante da tropa comandar “Em continência à
Bandeira! Apresentar-Arma!”, onde será executado o Hino Nacional para
Continência.
Neste caso, a saudação escoteira deve ser iniciada junto aos primeiros
acordes do Hino Nacional, mantendo aquela até o último acorde deste.
2) Quando a Guarda-Bandeira passar, em marcha, pela posição em que
se encontrar o escoteiro.
Neste caso, faz-se a saudação à Bandeira 3 (três) passos antes da GuardaBandeira chegar à sua posição, desfazendo-se 1 (um) passo depois dela passar.
Não deverá ser feita a saudação escoteira nos seguintes casos:
1) Quando da chegada de autoridades ao aquartelamento, em que haja
Guarda de Honra montada, e forem prestadas as Honras Militares, através de
toque de corneta, clarim ou exórdio, este a ser executado por banda de música.
2) Quando forem prestadas Honras Militares a mais alta autoridade
presente, ao som do respectivo toque de corneta, clarim ou exórdio, este a ser
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executado por banda de música; devendo-se apenas manter posição de
“Firme”.
3) Quando da incorporação da Bandeira Nacional e sua Guarda ao
dispositivo formado.
ATENÇÃO: O cumprimento de autoridades com a saudação escoteira é
um ato de gentileza e respeito ao cargo, e não à pessoa que o ocupa. Deve-se,
portanto, sempre que possível, ao cumprimentá-las, utilizar-se da saudação
escoteira. Assim, diferente do que se pode pensar, não é um ato de
“continência” à autoridade, mas sim uma oportunidade desta nos reconhecer
enquanto Organização de enorme importância que somos.

SEÇÃO II
Da Revista à Tropa em Forma

É comum, antes de desfiles cívicos, em localidades onde haja
Organização Militar (OM) de uma das Forças Armadas ou Polícias Militares ou
Corpo de Bombeiros Militares, com a Unidade (Tropa, Grupo, Distrito, etc) em
forma, o comandante da OM ou outra autoridade passar em revista à tropa.
Inicialmente, ficara definido que nestes casos, devia a chefia escoteira
comandar “Firme”, até que a autoridade tivesse terminado a revista, não
devendo ser feita a saudação escoteira. Porém, em Indaba de Grupo realizado
em 27 de janeiro de 2013, a chefia achou por bem que a tropa, por ocasião da
revista fizesse a saudação escoteira, pelo mesmo entendimento aplicado à
saudação escoteira individual (ato de cortesia).

SEÇÃO III
Da Obediência aos Comandos à Tropa

Quando em solenidades de caráter exclusivamente militar, devem-se
seguir os comandos dados à tropa, ainda que se esteja na assistência,
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independente de o comando ter sido dado por voz, toque de corneta ou clarim.
Exceção aos toques de “Em continência” por ocasião das honras militares.

TÍTULO III
Das Cerimônias Civis

CAPÍTULO I
Do Uso do Traje Social Escoteiro

Em cerimônias de caráter exclusivamente civil, preferencialmente será
utilizado o traje social escoteiro conforme preconiza o “Princípios, Organização e
Regras”, da UEB.

CAPÍTULO II
Das Generalidades do Cerimonial Civil

Para cerimônias civis, será mantido o que se estabelece pelo Comitê
Nacional de Cerimonial Público (CNCP).

CAPÍTULO III
Da Recepção de Convidados em Eventos Sociais

A recepção aos convidados, em eventos sociais que exigem formalidades,
se fará por meio da tradicional linha de recepção, que se traduz em uma
pequena fileira de pessoas que estão à entrada do local onde se realiza um
evento. A primeira pessoa a ser cumprimentada por quem chega é o anfitrião e
a segunda será a anfitriã. Havendo um homenageado, o mesmo poderá ser
posicionado logo após o casal anfitrião. Ainda, se for o caso, em seguida se
encontrará o casal co-anfitrião.
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Não é obrigação dos anfitriões esperar pelos retardatários; cabe aos
convidados a pontualidade rigorosa e constitui gafe chegar atrasado.
A fila de cumprimentos far-se-á, na maioria das vezes, da esquerda para
a direita a fim de que o anfitrião possa ser saudado em primeiro lugar, sem
deixar de dar a direita para sua esposa. Se houver apenas homens, a fila poderá
também ser da direita para a esquerda.
Na aproximação de um casal, a primeira a ser cumprimentada pelo
anfitrião é a "senhora" do casal. Caso o anfitrião não a conheça, o senhor que a
acompanha deve apresentá-la, antes mesmo de ser cumprimentado.
Nessa ocasião os escoteiros deverão estar descobertos.

1) Entrada do Salão de Recepção

Fig 37 – Fileira para recepção de convidados
Legenda:
1 – Anfitrião

1 – Anfitrião

2 – Anfitriã

2 – Anfitriã

3 – Co-anfitrião (se for o caso)

3 – Homenageado (e a esposa, se for o caso)

4 – Co-anfitriã (se for o caso)

4 – Co-anfitrião

5 – Convidada (Sra Silva)

5 – Co-anfitriã

6 – Convidado (Sr Silva)

6 – Convidada (Sra Silva)
7 – Convidado (Sr Silva)
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2) O convidado
O convidado para um almoço, ou jantar sentado, tem a obrigação de
confirmar (ou não) sua presença. E, em caso de impossibilidade de
comparecimento, não deve mandar representante. Não comparecer a um
compromisso dessa natureza, depois de aceitá-lo, constitui ato grosseiro.
O pedido de resposta a um convite é indicado pelas iniciais R.S.V.P.
(Répondez s’il vous plaît) à direita, na parte inferior do convite, acompanhadas
do telefone ao qual se deve responder.
Quando o evento é realizado na residência do anfitrião, é delicado
oferecer uma pequena lembrança para a esposa, como por exemplo: bombons,
flores e pequenos objetos de decoração.
As flores devem ser acompanhadas de cartão e enviadas antes da hora
marcada para a recepção.
O convidado deve ser pontual. Só por razões imperiosas se chega
atrasado a uma reunião formal com lugares marcados à mesa.
O convidado não deve se oferecer para conhecer a parte íntima da casa.
A embriaguez constitui espetáculo deplorável.
O lavabo deve ser deixado nas mesmas condições impecáveis que
encontrou.
Não devem ser dadas ordens aos empregados dos anfitriões.
A gíria, sem exagero, não é condenável, o palavrão sim.
O vocábulo deve ser adequado nas conversas, sem preciosismos
gramaticais. A linguagem falada é simples, curta e, principalmente, atualizada.
A franqueza exagerada é uma forma de intolerância. Não só em
sociedade como entre amigos, a franqueza inoportuna representa um tipo de
agressividade contrária à boa educação, que é tolerante e amável.
Não se deve insistir para que o convidado beba ou coma, quando não
sente vontade; ou que fique, quando deseja partir.
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A arte da conversação exclui, por princípios, os desabafos ou
confidências financeiras, os desencontros conjugais, as doenças nas famílias e
outras.
O convidado deve se inteirar das notícias mais recentes e importantes
para facilitar a conversa durante o evento.
No dia seguinte o convidado deve agradecer o convite, enviando um
cartão ou, se não ofereceu à anfitriã flores no dia do evento, deve fazê-lo nessa
ocasião.

TÍTULO IV
Da Ordem Geral de Precedência

CAPÍTULO I
Das Generalidades

A palavra precedência, do latim "praecedentia", significa sentar na frente,
de onde derivam: "passar na frente" e "situar-se antes".
A PRECEDÊNCIA constitui a base do protocolo. É o conceito ou ordem
hierárquica de disposição de autoridades, de instituições, de bandeiras, de
honras ou de grupos sociais.
Atualmente, no Brasil, a precedência está definida pelo Decreto
nº 70.274, de 09 de março de 1972, alterado pelo Decreto nº 83.186, de 19 de
fevereiro de 1979, sendo necessária sua atualização permanente, pois suas
disposições são adaptadas, às vezes oficiosamente, para acomodar situações
individuais e institucionais de autoridades e/ou pessoas, haja vista a constante
reformulação ou criação de cargos e funções, especialmente, no Poder
Executivo.
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O Anexo A do Decreto nº 70.274/72 detalha a Ordem Geral de
Precedência, e as atualizações realizadas pela Presidência da República e pelo
Ministério das Relações Exteriores.
O ANEXO B descreve a precedência, as formas de tratamento e as honras
para autoridades do Ministério da Defesa.
O Estatuto dos Militares (E1 - 80) define a precedência entre os militares.

CAPÍTULO II
Das Formas de Tratamento

As formas de tratamento se constituem nos modos pelos quais nos
dirigimos às autoridades, quer por meio de correspondência oficial, quer de
forma verbal em atos solenes.
As formas de tratamento obedecem a uma secular tradição.
O pronome de tratamento deve ser usado na seqüência do diálogo.
O vocativo é usado para chamar a pessoa a qual se dirige e também se
emprega como destinatário no cabeçalho do documento.
1) Exemplos
Autoridade

Pronome de

Abrev

Vocativo

Tratamento
Presidente da República

Vossa Excelência

V. Exa.

Presidente do STF

Vossa Excelência

V. Exa.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da República
Excelentíssimo Senhor
Presidente do Supremo...

Presidente do Congresso
Nacional
Vice-Presidente da República
Secretário-Geral e Secretário da

Vossa Excelência

V. Exa.

Vossa Excelência

V. Exa.

Vossa Excelência

V. Exa.

Presidência da República

Excelentíssimo Senhor
Presidente do Congresso...
Senhor Vice-Presidente...
Senhor Secretário-Geral...
Senhor Secretário...

Procurador-Geral da República Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Procurador-Geral da...

V. Exa.

Senhor Secretário...

Secretários de Estado dos
Governos Estaduais e do
Distrito Federal

Vossa Excelência
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Presidente da Câmara dos

Senhor Presidente

Vossa Excelência

V. Exa.

Vossa Excelência

V. Exa.

Vossa Excelência

V. Exa.

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Senador

Deputados Federais e Estaduais Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Deputado

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Presidente da...

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Chefe de Gabinete...

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Prefeito

Vossa Excelência

V. Exa

Senhor Presidente da ...

Vossa Santidade

V. S.

Santíssimo Padre

Vossa Eminência ou

V. Ema. ou Eminentíssimo Senhor... ou

Vossa Eminência

V.Revma

Deputados
Ministros de Estado
Governadores e ViceGovernadores de Estado e do

Presidente da Assembleia

Senhor Ministro de...
Senhor Governador

Distrito Federal
Senadores da República

da Câmara dos...

Senhor Vice-Governador

Legislativa Estadual
Chefe do Gabinete Pessoal do
Presidente da República
Prefeitos Municipais
Presidente da Câmara
Municipal
Papa

Cardeais

Reverendissíma

Eminentíssimo
Reverendíssimo Senhor...

Vossa Excelência

V. Exa.

Reverendíssima

V.Revma

Vossa Paternidade

V. P.

Reverendíssimo Senhor

Vossa Reverência

V. Rva.

Reverendíssimo Senhor...

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Desembargador

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Presidente...

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Auditor...

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Procurador-Geral...

Advogado-Geral da União

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Advogado-Geral...

Juízes de Direito

Vossa Excelência

V. Exa.

Reitores de Universidades

Vossa Magnificência

V. M.

Magnífico Reitor

Embaixadores

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Embaixador

Cônsules

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Cônsul

Vossa Excelência

V. Exa.

Senhor Secretário....

Vossa Senhoria

V. Sa.

Senhor Secretário....

Arcebispos e Bispos
Abades e Superiores de

Reverendíssimo Senhor

Convento
Sacerdotes e demais
Autoridades Eclesiásticas
Desembargadores da Justiça
Presidentes dos: STJ, STM, TCU,
TSE, TST, TJ, TRF, TRE, TRT e
TCE
Auditores da Justiça Militar
Procurador-Geral da Justiça
Militar, do Trabalho e do TCU

Secretário Executivo e Secretário

Senhor Juiz ou Meritíssimo
Juiz

Nacional de Ministérios
Secretários dos Ministérios
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Vereadores
Diretores e Funcionários de
empresas públicas ou privadas

Vossa Senhoria

V. Sa.

Senhor Vereador

Vossa Senhoria

V. Sa.

Senhor... Senhora...

Presidentes e Diretores de

Senhor Presidente...

Autarquias Federais, Estaduais Vossa Senhoria

V. Sa.
Senhor Diretor...

e Municipais
Reis e Imperadores

Vossa Majestade

V. M.

---

Príncipes e Duques

Vossa Alteza

V. A.

---

Demais

Vossa Senhoria

V. Sa.

Senhor (a) + nome

2) Autoridades Militares
Quando se refere às autoridades militares, as formas de tratamento são:
Posto

Pronome de Tratamento

Oficial-General Vossa Excelência
Demais postos Vossa Senhoria

Vocativo
Senhor General (Almirante, ou Brigadeiro)
(e não Excelência)
Senhor + posto

Exemplos de formas de tratamento de militares em situações diversas:
- Para se dirigir a um Oficial-General usa-se o pronome de tratamento VOSSA EXCELÊNCIA. Ex: "Vossa Excelência autoriza iniciar a solenidade?"
- Para se dirigir a uma pessoa, fazendo-se referência a um Oficial-General
(ou outra autoridade), usa-se o tratamento na 3ª pessoa - SUA EXCELÊNCIA.
Ex: "Tenente, acompanhe Sua Excelência até o gabinete".
- Para se chamar um Oficial-General usa-se o vocativo. Ex: "Senhor
General, o Comandante do Exército chegará às dez horas.
- Nas relações correntes de serviço, admite-se tratar os Oficiais-Generais
de "SENHOR". Ex: "A que horas o senhor pretende iniciar a reunião"?

3) Endereçamento de correspondência e citações de presença em
solenidades
Nos endereçamentos de correspondência e nas citações de presença de
autoridades em solenidades devem ser consideradas as seguintes relações com
os pronomes de tratamento:
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Se o tratamento for:

O endereçamento (no envelope) e o modo de
citar a presença de autoridades será:

Vossa Excelência

Excelentíssimo Senhor (a)...

Vossa Senhoria

Senhor (a)...

Vossa Eminência

Eminentíssimo Senhor...

Vossa Reverendíssima

Reverendíssimo Senhor...

Vossa Magnificência

Magnífico Reitor (a)...

Não são mais empregados os superlativos: Digníssimo e Ilustríssimo.
Acrescente-se que Doutor não é forma de tratamento, e sim título
acadêmico. Não deve ser usado indiscriminadamente. Seu emprego deve
restringir-se apenas a comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau
por terem concluído curso de pós-graduação universitária (nível doutorado).
Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às
comunicações.
Por força de hábito cultural, para médicos e advogados aceita-se apor,
antes do nome, o título Doutor ou a abreviatura Dr., no ato de se sobrescritar
envelopes a esses profissionais ou de citá-los, abertamente, durante um evento.

CAPÍTULO III
Dos Convites

Todo convite é o espelho da organização ou da instituição que o expede,
portanto deve-se primar pelo rigor do objetivo, da redação, da estética, da boa
qualidade do papel e, principalmente, pelo prazo (antecedência que respeite a
agenda do convidado), que, no caso de convites impressos, deve ser de no
mínimo 15 dias.
Há ainda o emprego das expressões "HONRA" e "PRAZER" no texto do
convite.
A expressão "tem o prazer de receber", geralmente é usada
quando a autoridade convida pessoas de hierarquia inferior à sua, nos convites
informais, essa expressão também é muito encontrada.
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Fig 38 – Exemplo de convite.

Já a expressão "tem a honra de convidar" é mais usada quando a
autoridade que convida tem, entre seus convidados, pessoa(s) com hierarquia
igual ou superior à sua própria. Pode também ser usada para autoridades de
menor precedência, pois não ferirá suscetibilidade.
Na redação e na escolha do formato de um convite, são permitidas
todas as liberdades, em função do tipo de evento, mas devem ser respondidas
todas as perguntas que um convidado faz:
- Quem convida - Motivo - Tipo de evento - Horário - Local
- Data (em convites formais usa-se escrevê-la por extenso – sete de
setembro de 2001)
- Traje (para civis) e uniforme (para escoteiros e militares)
- R.S.V.P. (sigla das palavras francesas: Répondez s’il vous plaît Responda, por favor)
- Número de telefone para confirmar a presença (que deverá ser atendido
por uma pessoa previamente preparada para responder a qualquer dúvida do
convidado).
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ANEXO I
Da Precedência entre Unidades Escoteiras Locais em Taubaté

Antiguidade como critério de precedência:
1) Grupo Escoteiro Amizade – 66/SP;
2) Grupo Escoteiro Taubaté – 143/SP;
3) Grupo Escoteiro Aldo Chioratto – 219/SP;
4) Grupo Escoteiro do Ar Aviação do Exército – 259/SP;
5) Grupo Escoteiro Kimball O'Hara – 303/SP;
6) Grupo Escoteiro do Ar Brasil – 313/SP; e
7) Tropa Sênior Autônoma Abaetê – 157/SP.

ANEXO II
Da Precedência entre Seções do Grupo Escoteiro Amizade

Antiguidade como critério de precedência:
1) Alcateia Chill (1967);
2) Tropa Escoteira Mafeking (1967);
3) Alcateia Hathi (1986);
4) Tropa Escoteira Txucaramãi (1986);
5) Clã Pioneiro Excalibur (1991);
6) Alcateia Bagheera (2001); e
7) Tropa Sênior Monte Castello (2006).

