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A CORTE DE HONRA 
 
O que é a CORTE DE HONRA? 
É o Órgão máximo da Tropa Escoteira. Ela é a “Sociedade 
Secreta dos Monitores”. Os seus membros fazem um jura-
mento e são obrigados a guardar segredo das decisões 
tomadas ali. E somente podem ser abertas para a Tropa 
pelos Monitores, desde que assim decidido por eles. 
A CORTE DE HONRA é a guardiã da Honra da Tropa. 
 
 
Quem participa da CORTE DE HONRA? 
Ela é formada pelos monitores e monitoras das Patrulhas que compõe a Tropa. Podem 
eventualmente participar dela os Submonitores, desde que convidados pelos 
monitores, desde que combinado entre eles antecipadamente. Ou quando a Tropa for 
muito pequena. O Chefe de Tropa e eventualmente o 1º. Chefe Assistente participam 
como convidados mas não podem votar nem opinar. Eles podem eventualmente atuar 
como Conselheiros. 
 
 
Quando a CORTE DE HONRA se reune? 
A CORTE DE HONRA se reune na Sede mensalmente, sempre ao final da Reunião, mas 
pode também se reunir em caráter emergencial sempre que necessário. 
Nos acampamentos, ela se reune todos os dias, sempre ao final da Atividade, 
quando é dado o “Toque de Recolher” pela Chefia, e os Submonitores têm a 
responsabilidade de Cuidar para que as Patrulhas sigam para seus campos e todos 
os elementos se recolham. 
 
 

Onde a CORTE DE HONRA se reune? 
Na Sede ela se reune na Sala da Corte de Honra, que é um local 
reservado e fechado, e onde só os monitores tem a chave. A Sala da 
CORTE DE HONRA é o local onde são guardados os troféus ganhos em 
Acampamentos ou campeonatos que a Tropa participou, o lendário 
“quadro de Honra dos Monitores”, que contém as fotos de todos os 
monitores que já passaram pela Tropa, as antigas Bandeirolas e 
bastões da Tropa, entre outros objetos raros e especiais. 
 
 

O que é discutido e decidido em uma Sessão da CORTE DE HONRA? 
A CORTE DE HONRA discute e vota uma variedade de assuntos, tais como o 
Planejamento de atividades, nomeações, méritos, entrega de Distintivos de Liz de 
Ouro, Punições, se a Tropa deseja mais acampamentos ou atividades externas, ou se 
desejam mais atividades com pioneiria, etc. 
 

 
Onde são guardadas as decisões de uma Sessão da CORTE 
DE HONRA? 
No livro Secreto da Corte de Honra. Tudo que é 
discutido e decidido ali é escrito pelo Escriba ou 
Secretário de cada Sessão. É um livro que só os 
monitores tem acesso. 
 
 


