
  
 
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   
Escritório Nacional 

Rua Coronel Dulcídio, 2107 
Curitiba, PR 

Tel.(41)3353-4732  Fax(41)3353-4733    
www.escoteiros.org.br 

RESOLUÇÃO Nº 010/2013 
 
 

Regulamenta as condições e requisitos para ingresso e permanência de 
Adultos no Movimento Escoteiro 

 
 
Considerando: 
 
1. Que compete ao Conselho de Administração Nacional organizar, dirigir e fiscalizar 

o Escotismo no Brasil; 
 
2. Que também compete ao CAN fixar os requisitos para o ingresso de pessoas no 

Movimento Escoteiro; 
 
3. A necessidade de explicitar as condições de ingresso de adultos no Movimento 

Escoteiro. 
 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, no uso das competências que 
lhe são conferidas pelo Estatuto da UEB, resolve: 
 
Art. 1º - São condições para ingresso e permanência de adultos no Movimento 
Escoteiro, nos diferentes níveis, e nas categorias estabelecidas pelo Estatuto da 
União dos Escoteiros do Brasil: 
 
a) Ter capacidade para exercer direitos e assumir obrigações; 
b) Gozar de bom conceito e ter reputação ilibada, em consonância com os princípios 

da Instituição; e 
c) Aceitar cumprir o Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, os respectivos 

regulamentos e as decisões dos órgãos de direção dos diversos níveis que a 
compõem. 

 
Parágrafo primeiro - Ao requerer seu ingresso nos diversos níveis do Movimento 
Escoteiro, o adulto deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretaria ou Cartório 

distribuidor de feitos da comarca onde possui domicílio; 
b) Ficha de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado onde se 

encontra inscrito no registro geral (RG); 
c) Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal da 

região de seu domicílio; e 
d) Cópia do documento oficial de identificação com foto e CPF. 
 
Parágrafo segundo - A apresentação de certidão obtida pela via digital dispensa a 
sua obtenção pelo meio físico. 
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Parágrafo terceiro - Os documentos acima relacionados não dispensam o adulto de 
assinar o acordo de trabalho voluntário, ser aprovado no curso de Proteção 
Infantojuvenil (exceto os contribuintes beneméritos, eis que não atuam diretamente 
com os associados infantojuvenis), bem como de efetivar seu registro anual. 
 
Parágrafo quarto - As exigências referidas nesta resolução serão imediatamente 
aplicadas aos adultos que ingressarem na instituição em 2014. 
 
Parágrafo quinto - Aos adultos já vinculados até 2013, as exigências aqui referidas 
deverão ser atendidas no decorrer do ano de 2014, sendo requisitos para a 
renovação do registro institucional para o ano de 2015. 
 
Art. 1º - A Diretoria do nível em que o adulto requerer seu ingresso pode proceder a 
outros levantamentos sobre seu conceito e idoneidade, de forma a fundamentar sua 
decisão de admiti-lo ou não em seus quadros. 
 
Art. 2º - Os documentos apresentados a Diretoria de um dos níveis da UEB podem 
ser aproveitados pela Diretoria de outro nível, em caso de o adulto requerer seu 
ingresso em níveis diversos daquele em que originariamente foi admitido. 
 
Art. 3º - Mesmo após aprovação do ingresso do adulto nos diversos níveis da União 
dos Escoteiros do Brasil, pode a Diretoria do respectivo nível solicitar ao adulto que 
apresente novos documentos e certidões negativas atualizadas, bem como manter 
atualizado seu endereço e demais dados pessoais no SIGUE, quando da renovação 
do acordo de trabalho voluntário ou a qualquer tempo, se julgar necessário. 
 
Art. 4º - A Diretoria do nível que pretender a admissão de novos adultos em seus 
quadros, por convite, deverá proceder aos levantamentos necessários sobre o 
conceito e idoneidade do adulto, antes de efetivar sua admissão. 
 
Art. 5º – Esta resolução entra a vigor na data de sua publicação. 
 

 
Curitiba, 24 de novembro de 2013. 

 
 

Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque 
Presidente do Conselho de Administração Nacional 
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ANEXO - LINKS DE ÓRGÃOS EMISSORES 
 
Ficha de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado onde se encontra 
inscrito no registro geral (RG) 
 
 Polícia Civil da Bahia - http://www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp 

 Polícia Civil da Paraíba - http://www.ap.gov.br/amapa/site/index.jsp 

 Polícia Civil de Minas Gerais - https://www.policiacivil.mg.gov.br/servico/exibir/147309 

 Polícia Civil de Minas Gerais - 
https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/solicitarsel.do?evento=x&fwPlc=s 

 Polícia Civil de Rondônia - http://www.tjro.jus.br/certidaoonline/jsp/apresenta.jsf 

 Polícia Civil de Roraima - http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa 

 Polícia Civil de Santa Catarina - https://www.tjsc.jus.br/certidoes/   

 Polícia Civil de São Paulo - http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx 

 Polícia Civil de Tocantins - http://www.ssp.to.gov.br/portal/  

 Polícia Civil do Acre - 
http://www.gsp.acre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=522 

 Polícia Civil do Alagoas - http://www2.tjal.jus.br/sco/abrirCadastro.do   

 Polícia Civil do Amapá - http://www.ap.gov.br/amapa/site/index.jsp 

 Polícia Civil do Amazonas - http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do 

 Polícia Civil do Ceará - http://www4.tjce.jus.br/siscertidao/   

 Polícia Civil do Distrito Federal - http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais/ 

 Polícia Civil do Espírito Santo - 
http://www.sesp.es.gov.br/sitesesp/index.jspebop/faces/jsp/pesquisa_antecedente.jsp?site=1 

 Polícia Civil do Maranhão - http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/496/publicacao/106394 

 Polícia Civil do Mato Grosso - 
http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx 

 Polícia Civil do Mato Grosso do Sul - 
http://www.sejusp.ms.gov.br/index.php?inside=1&tp=3&show=1256 

 Polícia Civil do Pará - 
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7 

 Polícia Civil do Paraná - 
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7 

 Polícia Civil do Pernambuco - 
http://www.servicos.sds.pe.gov.br/antecedentes/public/pages/index.jsf 

 Polícia Civil do Rio de Janeiro - http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=9001 

 Polícia Civil do Rio Grande do Norte - http://esaj.tjrn.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Polícia Civil do Rio Grande do Sul - 
http://www.igp.rs.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41 

 Polícia Civil do Sergipe - http://www.ssp.se.gov.br/index.php/component/content/article/3837 

 
 
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal da região de 
seu domicílio 
 
 Justiça Federal – TRF 1ª Região (Distrito Federal e Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins): 
http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao/ 

 Justiça Federal – TRF 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) 
http://www8.trf2.jus.br/cncweb/principal.aspx 

http://www.ba.gov.br/antecedentes/solicitar_atestado.asp
http://www.ap.gov.br/amapa/site/index.jsp
https://www.policiacivil.mg.gov.br/servico/exibir/147309
https://wwws.pc.mg.gov.br/atestado/solicitarsel.do?evento=x&fwPlc=s
http://www.tjro.jus.br/certidaoonline/jsp/apresenta.jsf
http://www.tjrr.jus.br/index.php/certidao-negativa
https://www.tjsc.jus.br/certidoes/
http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx
http://www.ssp.to.gov.br/portal/
http://www.gsp.acre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=522
http://www2.tjal.jus.br/sco/abrirCadastro.do
http://www.ap.gov.br/amapa/site/index.jsp
http://consultasaj.tjam.jus.br/sco/abrirCadastro.do
http://www4.tjce.jus.br/siscertidao/
http://www.dpf.gov.br/servicos/antecedentes-criminais/
http://www.sesp.es.gov.br/sitesesp/index.jspebop/faces/jsp/pesquisa_antecedente.jsp?site=1
http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/496/publicacao/106394
http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx
http://www.sejusp.ms.gov.br/index.php?inside=1&tp=3&show=1256
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
http://www.servicos.sds.pe.gov.br/antecedentes/public/pages/index.jsf
http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=9001
http://esaj.tjrn.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000
http://www.igp.rs.gov.br/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
http://www.ssp.se.gov.br/index.php/component/content/article/3837
http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao/
http://www8.trf2.jus.br/cncweb/principal.aspx
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 Justiça Federal – TRF 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul): 
http://web.trf3.jus.br/certidao/CertidaoJudicial 

 Justiça Federal – TRF 4ª Região (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina): 
http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 Justiça Federal – TRF 5ª Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Sergipe): http://www.trf5.jus.br/certinternet/ 

 

 
Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretaria ou Cartório 
distribuidor de feitos da comarca onde possui domicílio: 
 
 Tribunal de Justiça do Distrito Federal: http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/cartorios-

extrajudiciais/certidao-de-nada-consta 

 Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: http://esaj.tjba.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba: http://app.tjpb.jus.br/SOC/views/publico/inicio.jsf 

 Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas: http://www2.tjal.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 
http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/ 

 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (orientações para obtenção): 
http://www.tjmg.jus.br/portal/perguntas-frequentes/detalhe-181.htm 

 Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco: 
https://www.tjpe.jus.br/antecedentescriminaiscliente/xhtml/main.xhtml 

 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: http://www.tjro.jus.br/certidaoonline/jsp/apresenta.jsf 

 Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarnia: https://www.tjsc.jus.br/certidoes/ 

 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: http://www.tjsp.jus.br/EGov/Certidao/Default.aspx 

 Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: http://www.tjse.jus.br/portal/certidaoonline-solicitacao 

 Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas: 
http://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: http://www4.tjce.jus.br/siscertidao/ 

 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: 
http://www.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/ 

 Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão: 
http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/496/publicacao/106394 

 Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
http://apps.tjpa.jus.br/certidao/pages/pesquisaGeralCentralCertidao.action 

 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: http://www4.tjrj.jus.br/CertidaoCNJ/inicio.do#tabs-
gerar-indice0 

 Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul: http://www.tjms.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: http://esaj.tjrn.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 

 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 
http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/ 
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