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Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020 

 

NOTA OFICIAL 

Prezados associados,  

Há mais de 8 meses a Diretoria Regional vem enfrentando uma série de dificuldades e sendo 
acusada de irregularidades e falta de transparência em sua gestão. No último dia 05 de julho, o 
Presidente da Comissão Fiscal Regional publicou no Facebook o Parecer da Comissão Fiscal que 
não aprovou as contas encerradas em 31 de dezembro de 2019. 

Parece-nos, então, que é o momento adequado para falarmos um pouco mais sobre 
TRANSPARÊNCIA. 

Transparência é um dos princípios básicos da Governança Institucional, juntamente com a 
equidade, prestação de contas e responsabilidade. Isso significa que todas as decisões tomadas 
devem ser claras para os associados da União dos Escoteiros do Brasil. Além da transparência, 
nossa instituição deve prestar contas de todas as suas atividades, resguardando a segurança 
jurídica e institucional. 

Isso não significa, todavia, que a prestação de contas e a transparência devem ser realizadas de 
forma inconsequente, sem tratamento igualitário entre as partes e sem a devida responsabilidade 
sobre os fatos e atos expostos. 

Sistematicamente o Sr. Alex Amorim Faia vem se utilizando de seu cargo como Presidente da 
Comissão Fiscal para expor situações sem o devido cuidado e responsabilidade institucional, não 
permitindo os devidos esclarecimentos por parte da Diretoria Regional e desrespeitando o 
princípio da igualdade entre as partes. 

Por compromisso com a equidade e a responsabilidade, também princípios da Governança 
Institucional, a Diretoria Regional vem tentando uma solução consensual e que permita a 
continuidade dos trabalhos entre os organismos da Região. 

Todavia, após a exposição em página do Facebook, divulgado pessoalmente pelo próprio Sr. Alex 
Faia em grupos de WhatsApp, do Parecer da Comissão Fiscal que não aprovou as contas 
encerradas em 31 de dezembro de 2019, mesmo após o Conselho de Administração Nacional ter 
suspendido tal documento em razão da existência de conflito de interesses, cabe-nos os devidos 
esclarecimentos. 

O Sr. Alex Amorim Faia, encaminhou, em outubro de 2019, ofício ao Conselho de Administração 
Nacional (CAN) e a Diretoria Executiva Nacional (DEN) com uma série de denúncias contra a 
Diretoria Regional do Rio de Janeiro solicitando a intervenção na Região. Diante disso, a DEN 
determinou a instauração de procedimento de investigação pela Diretoria de Integridade, que 
apurou os fatos e se pronunciou da seguinte forma: 

1) Grande Jogo Regional: não se vislumbrou qualquer irregularidade na obtenção de patrocínios 
e venda de camisetas a preço de custo, o que não gerou qualquer prejuízo à instituição. 
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2) Bloqueio temporário de contas bancárias da Região: tal fato se deu pelos próprios bancos, 
em razão do atraso no registro da Ata de Eleição da nova Diretoria. Ainda em relação ao bloqueio 
das contas em decorrência da demora no registro da Ata de Eleição, restou claro que tal fato se 
deu por equívocos na elaboração do documento. Não se tratando, todavia, de ato ilícito cometido 
pela atual Diretoria, mas de equívocos jurídicos que comprometeram o andamento do registro. 

3) Déficit em cursos realizados pela Região: foi apurado déficit em apenas 2 (dois) cursos 
realizados pela Região em 2019, quais sejam: Curso Preliminar realizado em Petrópolis em 
julho/2019 (déficit de R$ 20,91) e Curso para Coordenadores Distritais, realizado na Ilha do 
Governador (déficit de R$ 1.241,93). Os déficits apontados foram devidamente justificados e 
aprovados.  

Percebeu-se pela prestação de contas que, em que pese o déficit dos dois cursos apontados, os 
demais cursos realizados pela Região Escoteira do Rio de Janeiro apresentaram considerável 
superávit, totalizando até 10/11/2019, o saldo positivo de R$ 49.106,36. 

Dessa forma, por amostragem, os déficits ocorridos representam aproximadamente 1,77% das 
receitas auferidas, ou seja, percentual razoável e condizente com a atividade realizada. Por outro 
lado, o superávit apresentado correspondente a 68,86% das receitas obtidas. Tais índices 
demonstram a saúde financeira dos cursos realizados e não indicam a prática de atos irregulares 
ou ilícitos. 

4) Realização de Despesas Extraordinárias sem a devida Previsão Orçamentária: a peça 
orçamentária disponibilizada pela Diretoria anterior (gestão 2016/2019) à Assembleia Regional de 
2019 era genérica e não apresentava qualquer detalhamento em relação aos prestadores de 
serviços que poderiam ser contratados, conforme imagem a seguir: 

 

Os contratos de limpeza e informática apresentam valores compatíveis com a prestação de 
serviços e são necessários ao desenvolvimento das atividades do escritório regional. 
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Diante disso, a Diretoria de Integridade recomendou que as Previsões Orçamentárias sejam 
abertas e com informações claras sobre todas as despesas e fornecedores. 

5) Demissão de funcionários sem previsão orçamentária: neste aspecto cabe esclarecer que a 
demissão de funcionários é ato discricionário da Diretoria Regional e conforme visto, a Peça da 
Previsão Orçamentária não apresenta as despesas de forma transparente e clara, apresentando 
apenas a rubrica “Despesas Administrativas ER”. Ademais, limitar o ato discricionário da Diretoria 
Regional de contratar ou demitir funcionários em decorrência da peça orçamentária aprovada em 
assembleia é limitar a atuação e gestão responsável. Dessa forma, a Diretoria de Integridade não 
vislumbrou irregularidades na demissão dos funcionários. 

6) Despesas de R$ 482,40 a título de honorários advocatícios: conforme apurado pela 
Diretoria de Integridade, tal valor se refere-se a reembolso de despesas e não honorários 
advocatícios, razão pela qual não foi emitida nota fiscal, mas, sim, nota de débito. Tal 
procedimento é totalmente correto e de acordo com a legislação contábil e tributária. 

7) Demora na obtenção do Certificado de Funcionamento da Região do RJ: a demora se deu 
em razão das sucessivas exigências do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas para o registro 
da Ata da Assembleia, não havendo irregularidade ou ilegalidade nesta situação. 

8) Demissão do gerente regional: novamente a demissão de funcionários é ato exclusivo da 
Diretoria Regional e não há qualquer ilegalidade ou irregularidade em tal procedimento. 

9) Utilização de assinatura da Diretoria 2016/2019 para movimentação das contas 
bancárias: tal fato se deu em razão da demora do registro da ata de eleição e do bloqueio de 
contas bancárias. Isso não prejudicou a instituição e permitiu a continuidade das operações 
durante o período de transição. Foi regularizado tão logo foi realizado o registro da ata de eleição 
e apresentação no banco. 

10) Nomeação do Sr. Ivan Bordallo Monteiro como Coordenador de Gestão de Adultos, 
sendo que o mesmo era funcionário do escritório regional o que acarreta risco trabalhista e 
conflito de interesses: Em que pese não haver conflito com o estatuto da UEB e como resolução 
do CAN 02/2019,  tal situação configura alto risco trabalhista.  Dessa forma foi recomendada a 
rescisão do Acordo de Trabalho Voluntário do Sr. Ivan Bordallo Monteiro da sua função como 
Coordenador de Gestão de Adultos. A Diretoria Regional regularizou a situação nomeando 
inclusive outra pessoa para ocupar a função de Coordenador de Gestão de Adultos. 

11) Contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza: a Diretoria de Integridade 
apontou a irregularidade na contratação da empresa prestadora de serviços de limpeza porque, 
embora tenha havido tomada de preços junto a diferentes empresas, a vencedora tinha como uma 
das sócias uma coordenadora regional. O contrato foi rescindido, regularizando, assim, a situação. 

12) Contratação do Sr. Luiz Paulo Marques Filho: a Diretoria de Integridade apontou a 
irregularidade de sua contratação como prestador de serviços e o contrato foi rescindido, 
regularizando, assim, a situação.  

13) Alterações no Calendário Regional: a Diretoria de Integridade não vislumbrou qualquer 
irregularidade nas alterações havidas no calendário regional. 
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14) Dos domicílios dos Presidente e Vice-Presidente da Região Escoteira: não há nenhuma 
norma, resolução ou previsão legal que impeça um diretor de exercer suas atividades profissionais 
em Município diverso daquele onde foi eleito. Até porque o domicílio declarado dos Diretores em 
referência encontra-se no Estado do Rio de Janeiro, assim como o seu registro escoteiro. 
Ademais, conforme demonstrado, os Diretores vêm apresentado efetividade no cumprimento de 
suas funções. Dessa forma, não foi vislumbrado à luz das atuais normas vigente perante a UEB, a 
prática de qualquer irregularidade ou indício de fraude. 

15) Conflito de Interesses entre o Sr. Alex Amorim Faia e o Vice-Presidente da Região do 
Rio de Janeiro: a Diretoria de Integridade reconheceu e apontou em seu relatório a existência de 
conflito de interesse e o caso foi encaminhado ao CAN para dirimir. O CAN decidiu que o assunto 
deveria ser encaminhado à Assembleia Regional para solucionar a questão. 

Estes são os fatos denunciados e apurados pela Diretoria de Integridade Nacional. Isso é 
transparência, prezados associados. 

Isso é responsabilidade em apresentar os fatos de forma clara e após a sua devida apuração. Por 
questões de sigilo e enquanto perdurassem as investigações da Diretoria de Integridade, a 
Diretoria Regional não podia se manifestar e apresentar os fatos como eles são. 

Todavia, diante do encerramento das investigações e da adoção de medidas corretivas, a 
Diretoria Regional pode vir a público para apresentar os fatos e se colocar à disposição de todos 
os seus associados para qualquer esclarecimento adicional. 

Cumpre esclarecer, também, que durante o trabalho desenvolvido por esta diretoria, foram 
apuradas diversas irregularidades nas gestões anteriores e que foram encaminhadas à DEN para 
instauração de processo administrativo disciplinar. Tais denúncias envolvem, inclusive, o Sr. Alex 
Amorim Faia e outros integrantes de gestões anteriores, e que possuem interesse direto no 
afastamento da Diretoria atual e na não averiguação das irregularidades. 

Percebe-se, portanto, que a divulgação do Parecer da Comissão Fiscal que não aprovou as 
contas encerradas em 31 de dezembro de 2019 foi publicado com o nítido objetivo de tumultuar a 
apuração dos fatos e a imposição das devidas penalidades. 

Reforçamos ainda que buscaremos, junto ao CAN, alternativas de resposta mantendo as 
melhores práticas institucionais e de transparência sem descumprir orientações deste conselho 
quanto ao tema. 

Por fim, cabe informar aos associados que a Diretoria Regional assumiu o compromisso com a 
Implantação da Política de Governança Institucional e criação das Boas Práticas de Gestão, sob a 
orientação da Diretoria Executiva Nacional e da Diretoria de Integridade. Os trabalhos já se 
encontram em andamento. Ao final, a Região do Rio de Janeiro terá sido uma das primeiras do 
Brasil a adotar este modelo que permite mais transparência sim, mas como deve ser: somada à 
equidade, prestação de contas e responsabilidade. 

Sempre Alerta para Servir! 

Diretoria Regional do Rio de Janeiro 

 


