
 
 

 

 
 

 
 
  

 

MANUAL DE ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE23 

PODEMOS CONSTRUIR NOSSA JUVENTUDE PARA O FUTURO 



 
  

 

Meu nome é Samuel, mas conhecido como 
Samuca e eu comecei minha vida política e 
publica me envolvendo no movimento estudantil, 
nos grêmios estudantis, na escola fui presidente 
de grêmio e praticamente fundador do de grêmio 
em duas escolas que passei, então sempre fui 
muito envolvido na área estudantil em 
Guarapuava e depois fui presidente CAEG (Centro 
de Atividades Estudantis de Guarapuava) onde 
representa mais de 20 mil estudantes e fizemos 
um bom trabalho a frente deste centro, também 
fui representante do meu bairro onde atuei como 
presidente nas politicas publica relacionado aos 
moradores e logo após me filiei ao partido, sou 
filiado ao partido desde os meus 16 anos de idade, 
tenho aproximadamente 13 anos de filiação o 
PPS, agora Cidadania23 é meu único partido onde 
fui presidente da JPS municipal, regional e 
estadual, nesse período fui candidato onde perdi a 
eleição, mas continuei meu trabalho partidário, 
em 2016 disputei novamente as eleições e fui 
eleito o Vereador mais jovem de Guarapuava, o 
mais votado do partido no município e o quarto 
colocado da coligação de 380 candidatos. 

Daí em Congresso Nacional do PPS , fui eleito 
Coordenador Político Nacional da Juventude e 
desde então estamos trabalhando muito para 
incentivar os jovens o caminho do bem a boa 
política para que possamos ter jovens de sucesso e 
fazendo a diferença dentro dos nossos municípios 
e estados e consequentemente no país, vivemos 
numa geração onde a política esta desgastada e 
desacreditada por causa de maus políticos, mas 
Graças a Deus eu faço parte de uma geração que 
quer ver realmente um Brasil melhor, diferente, e 
é com toda essa garra da juventude e toda essa 
vontade que continuaremos trabalhando, tanto 
no nosso mandato quanto na coordenação 
nacional da J23 para que tudo ocorra da melhor 
forma e que possamos mudar o nosso destino, o 
nosso caminho e que essa juventude possa sair da 
plateia e ser protagonista da nossa história da 
nossa vida e do nosso partido. Então é com muito 
orgulho e alegria que faço parte hoje do 
Cidadania23 que é um partido sério, limpo, um 
partido de pessoas comprometidas a lutar por um 
Brasil melhor. 
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Como organizar a J23? 
 
 
O ALICERCE FUNDAMENTAL DA NOSSA OBRA É A JUVENTUDE! 
 
Antes de qualquer coisa é preciso entender como a J23 funciona, somos uma equipe que 
entende que quanto mais horizontal o debate, melhor. Por esse motivo somos uma 
coordenação que estimula o dialogo e a participação de todos os jovens, não tem 
liderança centralizada e trabalhamos na democracia e decidimos que um grupo de jovens 
tem como  prioridade o fortalecimento e expansão do segmento para garantir o futuro do 
Cidadania23, e como compromisso tomamos a responsabilidade de responder por isso. 
 

“Liderar a Juventude do Cidadania23 não é mandar é servir” 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Juventude23 é sucessora da Juventude Popular Socialista JPS, é um órgão de 

cooperação partidária que reúne jovens filiados ou simpatizantes do Cidadania23 sucessor 
Partido Popular Socialista. Não é obrigatório estar filiado ao Cidadania23 para ser militante 
da J23, exceto nos casos de membros eleitos para a direção do segmento. 
Internamente no Partido a J23 defende o fomento ao protagonismo juvenil e maior 
participação popular na política, é o maior grupo de cooperação organizado em todo o Brasil 
e funciona desde a sua fundação como a porta de entrada para os jovens conhecerem o 
partido, a política e se elegerem para a defesa de suas ideias. O Cidadania23 trata a J23 
como um grupo autônomo, o que permite que a J23 funcione como um canal de diálogo 
permanentemente aberto entre o Partido e Sociedade, de modo que as demandas oriundas 
da Juventude Brasileira estão na pauta parlamentar e executiva do partido por causa da 
atuação orgânica da Juventude23. 

 

 

O que é a J23? 

 



 
 
 
 
 
 
 

   
 

Então é assim, se não tem J23 na sua cidade ou estado, basta você procurar o Diretório 
Estadual e a instância superior 

(Coordenação de organização Nacional pelo juventudedocidadania23@gmail.com) e 

informar que tem interesse de organizar aí 

 

Passo 01 

 
 
Marque uma reunião com a galera da cidade para discutir política, estatuto da J23 que esta 

aqui nesse manual e o do partido, é importante saber a linha de trabalho do Diretório 
Estadual local, por tanto convidem as lideranças do partido (Cidadania23) para participarem 

e debaterem com vocês. 

 

Passo 02 

 
Elejam um grupo de 5 coordenadores provisórios 

(Coordenador Político, Coordenador de Organização, Coordenador de Comunicação, 
Coordenador de Movimentos Sociais, Coordenador de Finanças e Coordenadora de 

Mulheres) e mande pra gente uma ata simples dessa reunião 
(juventudedocidadania23@gmail.com). 

 

 

Passo 03 

 

Como é feita essa coordenação? 

mailto:juventudedocidadania23@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUVENTUDE23  
Sergipe 

 
 
 
 

Representa institucional, política e judicialmente a 
Juventude do Cidadania23, coordenar as reuniões da 
Comissão Executiva e do Conselho Gestor, tendo como 
missão levar a política nacional da Juventude do 
Cidadania23, promover o alinhamento da política da 
juventude com a do Cidadania23, construir relações 
políticas com as outras juventudes nacionais e 
internacionais e articular as proposituras da Juventude do 
Cidadania23 junto aos órgãos de interesse, sendo pautado 
sempre pela maioria da Coordenação Executiva. Caberá ao 
Coordenador Político a relação da Juventude do 
Cidadania23 junto aos parlamentares do Cidadania23 no 
legislativo federal, estadual e municipal, bem como será 
responsável em trazer para Juventude do Cidadania23 os 
debates e projetos de lei apresentados nas esferas do 
legislativo federal, dos estados e dos municípios para o 
debate; 

 

 

O que fazem? 
 

Coordenador (a) Político 

 
 
 
Representa institucionalmente a Juventude do Cidadania23, atuando no 
relacionamento com as instituições ligadas aos movimentos sociais e 
articulando a atuação da Juventude do Cidadania23 nos mesmos; 

 

 

Coordenador (a) de Movimentos Sociais 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Representa institucionalmente a Juventude do Cidadania23, 
convoca as reuniões da executiva e do conselho gestor, 
assim como faz o secretariado das reuniões, responsável 
pela administração da Juventude do Cidadania23, bem 
como pelo cadastramento de filiados. Responsável pela 
elaboração juntamente com a Coordenação Executiva do 
planejamento estratégico da Juventude do Cidadania23, 
levando o mesmo através da rede para o conhecimento, 
para sugestões de todos filiados da Juventude do 
Cidadania23. 

 

 

Coordenador (a) de Organização 

 
 
 
 
Será responsável por encaminhar e organizar a política de 
gênero da Juventude do Cidadania23 em parceria com as 
entidades que tratam com a questão da mulher e contribuir 
pelo fortalecimento das mulheres em todos os setores da 
sociedade; 

 

 

Coordenadora de Mulheres 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Responsável pelas finanças e patrimônio da Juventude do 

Cidadania23, bem como pela organização jurídica. 
 

 

Coordenador (a) de Finanças 

 
 
Responsável pelos veículos de comunicação da Juventude 
do Cidadania23 e do site nacional, da lista de debates da 
Juventude do Cidadania23 e da inserção da Juventude do 
Cidadania23 nos mais variados meios de comunicação. 
Bem como articular com a direção partidária a participação 
do segmento de juventude no horário eleitoral gratuito de 
rádio e TV; 

 

 

Coordenador (a) de Comunicação 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infelizmente a política 
brasileira ainda não se tornou um 
espaço de democracia efetiva como se 
propõe. Alguns seguimentos da 
sociedade não estão inseridos nas 
grandes todas de tomadas de decisão 
da política nacional, entre esses 
seguimentos pontuamos a juventude 
que possui pautas claras e 
estratégicas, concentrando a força 
motriz da mobilização social atual, 
mas que ainda não obteve o espaço 
que lhe é de direito nas instâncias de 
decisão e por fim as mulheres que aos 
poucos conquista maiores espaços na 
política, porém muito aquém do que 
de fato representa no conjunto da 
sociedade e sem a efetiva inserção nos 
espaços de tomada de decisão.  
 
Tenho construído um mandato que 
consiga estabelecer mecanismos 
legais para que o direito das mulheres 
e da juventude sejam efetivados e 
aprimorados. Destaco o projeto de lei 
que institui  a aprendizagem na 
administração pública estadual (ação 
importante para a inserção do jovem 
no mercado de trabalho)  e a atuação 
na Rede de Proteção a Violência 
Contra a Mulher por meio da 
mobilização dos atores envolvidos no 
âmbito da Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos da AlESE, na qual 
sou presidente. 
 

Kitty Lima 
Deputada Estadual Sergipe – Juventude23 



 
 

Falar de valores significa pôr 

em pauta a cidadania, a 

democracia, a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade, 

e, especialmente reconhecer 

que vivemos um uma 

sociedade profundamente 

cindida pela desigualdade 

social, pelo medo da 

violência e pelo desespero 

do desemprego. Uma 

sociedade que necessita da 

nossa intervenção e 

dedicação. 

Falar de valores significa pôr em pauta o Direito à Verdade, assumir publicamente o 

compromisso com os fatos e fazer frente a qualquer forma de manipulação do povo que 

se apresente por meio de notícias falsas ou propaganda política enganosa, pois só há 

democracia verdadeira onde há acesso à informação e à verdade. 

Falar em valores significa pôr em pauta a pobreza em que se encontram um em cada 

cinco brasileiros e o impacto desta pobreza imensa na vida atual e futura dos jovens deste 

país. Significa nos posicionarmos do lado do povo na luta por educação, saúde, moradia, 

emprego, salário justo, seguridade social que realmente atenda às pessoas nas 

contingências da vida, meio ambiente equilibrado e todos os demais direitos necessários 

a uma vida digna. 

Falar em valores significa nos posicionarmos de forma veemente contra o racismo, a 

homofobia, o patriarcado e o capacitismo, pois não pode haver justiça enquanto houver 

discriminação e preconceito de qualquer espécie. 

A nossa geração inicia a vida adulta em meio à crise econômica e moral do nosso tempo. 

Temos enfrentado o desafio de nos construirmos enquanto homens e mulheres e 

enquanto cidadãos em um país tomado pela corrupção, pobreza e violência. Mesmo em 

uma sociedade tão hostil, tomamos a resolução firme de não reduzir em nem um 

milímetro os parâmetros éticos necessários a uma conduta digna e honesta. Elegemos 

como exemplo de comportamento honrado mulheres e homens públicos de trajetória 

ilibada e de palavra ponderada e lhes somos gratos pelo seu legado, sem, entretanto, 

negligenciar as nossas próprias tarefas no processo de formação de um Brasil mais justo, 

igualitário e republicano. 

Cônscios de que temos deveres a cumprir enquanto cidadãos, iniciamos estes debates a 

fim de alinhar as fileiras da juventude cidadã. Desejamos Plenárias proveitosas a todos os 

jovens da Cidadania! 

JUVENTUDE E SEUS VALORES NO BRASIL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oi, eu sou a Loreny! Foi assim que comecei a campanha 

da minha primeira candidatura à vereadora, em Taubaté, interior 

de São Paulo. Aos 25 anos, além de jovem, mulher –  

características que, infelizmente, já trazem barreiras naturais à 

participação política diante do cenário da prática velha e do jeito 

errado de se fazer política, em que poucos decidem o destino de 

muitos – eu também não tinha qualquer familiar na política, nem 

era radialista, sindicalista ou liderança religiosa, como muitos nas 

cidades do interior.  

 Por isso me apresentava, dizendo só “Eu sou a Loreny” 

nasci aqui, estudei nas escolas daqui e acredito na 

profissionalização da administração pública, na educação 

política, na transparência e na participação popular. Contrariando 

também a lógica do poder econômico, fui eleita com 930 reais 

entregando currículos, e por isso, digo a você leitor, 

principalmente jovem, com vontade de participar das eleições de 

2020, que sim! é possível fazer diferente e conquistar resultados, 

nas eleições, e também no mandato.  

 Eleita, enfrentei o machismo de cara, com a objetificação 

do meu corpo e fotos minhas  de biquíni desqualificando minha 

competência nas redes sociais, teve ainda o burburinho da 

contratação da minha assessora trans que foi a primeira na 

história da Câmara de Taubaté. Foi só o começo dos desafios, 

outros tantos vieram e dá para escrever um livro sobre essa 

experiência de dedicação ao coletivo que é muito valorosa. 

Valor! Para fazer política com qualidade é preciso colocar o 

interesse coletivo acima de qualquer outro, este é o principal 

valor que um agente público pode ter, e liberdade, compromisso 

apenas com a população, a cidade, o país, e as ideias que defende 

para garantir justiça social e desenvolvimento para os cidadãos e 

cidadãs que representa. 

 Nestes 2 anos e meio, coloquei em prática desde o 

primeiro dia de mandato, o gabinete itinerante uma vez por 

semana, quando fico na rua, em algum bairro, fiscalizando os 

equipamentos públicos e falando com as pessoas, faço vídeos 

com resumos da minha semana de trabalho dizendo com quem e 

o que estive fazendo todos os dias, faço consulta popular sobre os 

projetos de lei que vão ser votados em toda sessão, tenho um 

cargo rotativo no gabinete para que mais pessoas possam 

trabalhar na câmara e conhecer o poder legislativo por dentro, fiz 

o primeiro processo seletivo de assessoria, fazemos 

#escoladecidadania em qualquer lugar, nas praças, escolas, para 

levar educação política sobre atribuição dos poderes e sobre o 

orçamento público para toda a população, fui premiada por 

legislações de transparência, e agora tenho o apoio de muita 

gente para ser candidata a prefeita.  

 Confie nos seus sentimentos mais malucos de 

transformação para a sua cidade, se você empregar energia do 

bem, se fizer um planejamento legal e for disciplinad@, acredite, 

vai dar certo! Tenho falado sobre as minhas experiências e 

método de campanha simples por aí, se quiser trocar ideia, 

jovem, estou à disposição. Boa luta! 

Loreny 
Gestora de Políticas Públicas (USP) 

Vereadora em Taubaté SP 

IG. @eusouloreny  facebook. Eu Sou Loreny 

 



ESTATUTO SOCIAL – JUVENTUDE 23 BRASIL 
Brasília-DF 
 

Título I 
Da Juventude 23 

Capítulo Único 

Da Denominação, da Sede, da Duração e da Finalidade 
Art. 1° - Com a denominação de Juventude 23 – J23, fica constituída uma associação civil 
de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com duração 
indeterminada. 
 

§1º A J23 terá sede e foro na cidade de Brasília-DF, junto à sede do CIDADANIA23. 
§2º A J23 desenvolverá suas atividades em âmbito nacional, respeitando as 
particularidades de cada Estado. 
§3º - A J23 como órgão de cooperação do Cidadania23 construirá junto a este sua 
concepção ideológica e terá autonomia para suas atividades. 
 

Art. 2° – A J23 tem por finalidades: 
 

I - A luta por uma sociedade justa, socialista, humanista e sustentável mas acima disto à 
abertura de um leque de discussões que congreguem todas as forças progressistas e 
democráticas para uma real compreensão e solução de nossa realidade; 
II - A postura humanista, por colocar o ser humano como fonte primeira de sua ação, e 
socialista, por não aceitar que poucos sejam detentores dos meios de produção e da 
informação alienando e mantendo cada vez mais fortes os vínculos das amarras sociais e 
econômicas; 
III - A defesa radical da democracia, lutando pela maior participação popular nos 
movimentos sociais organizados, buscando como meio desalienador provocar mudanças 
estruturais necessárias para o desenvolvimento do país e a quebra dos desníveis nacionais; 
IV - Incentivar a participação dos jovens na busca do conhecimento e formação política; 
buscando o processo de sensibilidade política; 
V - Atuar junto às entidades e organizações da sociedade civil, para que as mesmas tenham 
independência política na defesa das classes por elas representadas, com objetivo de 
fortalecer e ampliar a democracia, tendo como eixo o exercício da cidadania. 
 

Título II 

Dos Filiados 
Capítulo Único 

Seção I - Dos Filiados 

Art. 3° – Serão considerados como filiados da J23 qualquer pessoa com idade mínima de 
15 anos e máxima de 29 anos e que estejam de acordo com os princípios e finalidades 
estabelecidos neste Estatuto. 
 

§1° - Serão filiados Efetivos aqueles que preencherem todos os requisitos e sejam 
aprovados pela Coordenação Executiva em que vivem, mantendo anualmente atualizados 
os dados de seu cadastro nacional de militantes – CNM, anexo I deste estatuto. Sendo 
previsto alteração pela Coordenação Executiva Nacional se necessário. 
§2° - O dirigente eleito que ultrapasse a idade máxima de 29 anos, terá o mandato vigente 
e assegurado até o seu término. 
§3° - Só poderão ter direito a participação das comissões e conselhos da J23, os membros 
filiados ao Partido Popular Socialistas, exceto os filiados com idade inferior a 16 anos. 
 

Seção II - Da Admissão, Desligamento e Exclusão. 
 



Art. 4° - Os filiados deverão ser admitidos na reunião da Coordenação Executiva 
Municipal, após sete dias de prazo para contestação. 
§1° - Em caso de não haver Coordenação da J23 no município de origem do jovem, o 
mesmo se fará através da Coordenação Estadual da J23 e em último caso a Coordenação 
Nacional da J23; 
§2° - As filiações serão realizadas diretamente nas Coordenações Executivas Municipais, 
assegurando-se inclusive, a aprovação por este, das filiações feitas nos portais da internet, 
exceto as realizadas diretamente nas Coordenações Estaduais e Nacional. 
 

Art. 5° - O desligamento dar-se-á a pedido do filiado mediante carta dirigido a 
Coordenação Executiva Municipal, não tendo Coordenação, à instância imediatamente 
superior, não podendo esta ser negada. 
 

§1º O desligamento, concedido na forma do presente artigo, excluirá o filiado de qualquer 
atividade da J23 a que esteja vinculado. 
Art.6º Nos casos de morte física e incapacidade cível temporária ou irreversível, o filiado 
estará desligado de suas funções, sendo assegurado o registro de sua militância como 
legado da J23. 
 

Parágrafo único - No caso de incapacidade física temporária, no seu retorno o militante 
terá assegurado seus direitos e funções, se o seu mandato estiver vigente. 
Seção III - Dos Direitos e dos Deveres do Filiado 
 

Art. 7° - São direitos dos Filiados da J23: 
 

I - Participar das discussões sobre os problemas de atividade política interna e externa da 
JPS, através das ferramentas disponibilizadas e nos fóruns presenciais abertos para a 
militância. 
II - Votar e ser votado para órgãos dirigentes, e em geral para qualquer cargo da J23, 
observando-se o disposto neste Estatuto. 
III- Exercer plenamente seu direito de crítica nas reuniões da J23, quanto aos atos 
antiéticos de quaisquer membros. 
IV - Encaminhar opiniões, sugestões, propostas, reclamações ou recursos a qualquer das 
instâncias da J23; 
V - Defender suas opiniões e exigir sua participação direta e/ou indireta sempre que se 
tratar de assunto referente à sua pessoa; 
VI - Desenvolver e opinar livre e publicamente sobre quaisquer questões. 
VII - Não ser discriminado por razão de sexo, raça, crença religiosa, concepção filosófica, 
estado e capacidade civil, deficiências, orientação sexual, nos termos da legislação em 
vigor. 
VIII - Ter livre acesso a qualquer informação pelas instâncias da J23, em qualquer ponto 
do território nacional. 
 

Art. 8° - São deveres dos membros da J23:        
 

I - Contribuir para a expansão e organização da J23, fortalecendo a ligação e a influência 
política do órgão junto aos movimentos sociais de inserção da juventude. 
II - Concorrer para a prática permanente da crítica e da autocrítica para a mais ampla troca 
de opiniões, objetivando superar erros e deficiências da J23. 
III – Zelar pelo nome e pelo patrimônio do J23, bem como contribuir financeiramente com 
este. 
 

Parágrafo único - Os membros da J23 estão obrigados a desempenhar suas funções de 
acordo com o programa da J23 (anexo II), a linha política, as resoluções adotadas pelas 
coordenações e por este estatuto. 



 

Art. 9° - Os filiados não responderão econômica, solidária nem subsidiariamente pelas 
obrigações ou compromissos assumidos pela J23. 
Parágrafo Único - Do critério estabelecido neste artigo excetuam-se os membros eleitos 
para Coordenação Executiva. 
 

Título III 

Da Estrutura Organizacional 
Capítulo Único 

Dos níveis de organização 

Seção I - Dos Órgãos e Instâncias da J23 
Art. 10 – As instâncias nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal da J23 se 
estruturam por meio dos seguintes órgãos: 
 

I - Instância Nacional: 
a) Congresso Nacional; 
b) Conselho Gestor Nacional; 
c) Coordenação Executiva; 
d) Coordenações Regionais; 
e) Comissão de Ética; 
f) Conselho Fiscal; 
 

II - Instância Estadual: 
a) Congresso Estadual; 
b) Conselho Gestor Estadual; 
c) Coordenação Executiva Estadual; 
d) Coordenações Regionais 

e) Comissão de Ética; 
f) Conselho de fiscal; 
III - Instância Municipal; 
a) Congresso Municipal; 
b) Conselho Gestor Municipal; 
c) Coordenação Executiva Municipal; 
d) Comissão de ética; 
e) Conselho fiscal; 
f) Núcleos de base e temáticos; 
Parágrafo Único. No caso específico do Distrito Federal, a organização se fará por zonas 
eleitorais em tudo equiparado a uma instância estadual. 
 

Art. 11 – Dos órgãos da J23 
 

I – De deliberação: Congresso, Conselho Gestor, Coordenação Executiva; 
II – De Direção e Ação: Coordenação Executiva e Coordenações Regionais; 
III – Comissões de Ética; 
IV – Conselho Fiscal; 
Seção II - Dos Congressos 
Art. 12 - O Congresso Nacional da J23 é a instância máxima de deliberação, ocorrendo 
ordinariamente de dois em dois anos; 
 

§1º - O congresso poderá ser convocado extraordinariamente quando a Coordenação 
Executiva ou a maioria de 2/3 do Conselho Gestor assim o decidir. 
§2º - Cabe à Coordenação Executiva a organização do Congresso.  
§3º - O Congresso Nacional será sempre em anos impares a cada dois anos, sendo os 
congressos estaduais e municipais suas etapas precedentes. 
 



Art. 13 – O Congresso Nacional será composto por delegados eleitos nos Congressos 
Estaduais, conforme o regimento do Congresso. 
 

Art. 14 – O regimento do congresso nacional da J23 será publicado seis meses antes da 
realização, pela Coordenação Executiva Nacional para ser apreciado pelo Conselho Gestor 
em todos os portais oficiais de comunicação da J23 ou/e de forma presencial, caso haja 
recurso financeiro próprio da J23, disponibilizado para tal fim. Devendo ser aberto à 
mudança proposta pelo Conselho Gestor Nacional e ser aprovado dois meses antes do 
início do calendário congressual. 
Parágrafo Único – Os delegados para os Congressos Estaduais devem ser eleitos em 
Congressos Municipais conforme estabelecido pelo Conselho Gestor Estadual no 
Regimento do Congresso Nacional. 
Seção III - Do Conselho Gestor 

Art. 15 - O Conselho Gestor da J23 é o órgão deliberativo que orientará a ação política da 
juventude dentro das diretrizes estabelecidas no Congresso. 
 

§1° – O Conselho Gestor Nacional será composto por todos os coordenadores da nacional, 
coordenadores regionais da nacional e 01(um) coordenador indicado por cada estado. 
Sendo o conselho gestor estadual composto por todos os coordenadores estaduais, 
coordenadores regionais estaduais e mais um representante da coordenação municipal por 
cada município. 
§2° - Nos municípios o conselho gestor será composto pelos Coordenadores Municipais e 
um representante eleito de cada núcleo zonal e temático. 
§3° - O Conselho Gestor se reunirá ordinariamente a cada 06 (seis) meses. 
§4°- Em caso de vacância do indicado pelo estado ao conselho, cabe so estado apresentar 
em 72 horas justificativas de vacância e oficio de substituição. 
Art. 16 - O Conselho Gestor é o órgão máximo do Colegiado da J23 entre os Congressos. 
 

I - O quorum de deliberação é de metade mais um de seus membros efetivos; 
II - As reuniões do Conselho Gestor da J23 serão abertas a todos filiados, e deverão ser 
antecedidas de uma convocação com pauta mínima, assegurando apenas aos membros 
efetivos o direito ao voto. 
III - As reuniões do Conselho Gestor poderão ser onlines, com convocação de seus 
membros através dos meios oficiais de comunicação da J23 e será de cunho deliberativo 
para questões políticas e estratégicas. 
IV- Cabe ao conselho promover consultas bimestrais online com temas de relevância 
nacional a ser deliberado pela executiva nacional e ou sugeridas pelos militantes da J23 a 
ser apreciado e votado por seus membros, para posterior posicionamento e publicação da 
executiva. 
V - Logo após o término das reuniões do Conselho Gestor, será divulgada, no órgão oficial 
da JPS, a relação completa dos membros efetivos e suplentes que compareceram à reunião. 
 

Art. 17 - Compete ao Conselho Gestor: 
 

I - Discutir questões da Juventude e, se oportuno, tomar resoluções a respeito. 
II - Examinar a prestação de contas de atividades financeiras e patrimoniais apresentada 
pela respectiva Comissão Executiva e sobre ela deliberar, após parecer do Conselho Fiscal; 
III - Decidir sobre os processos de sanções disciplinares de seus membros e sobre os 
recursos encaminhados por filiado, com base em parecer da Comissão de Ética; 
Seção IV - Da Coordenação Executiva 

Art.18 – A Coordenação Executiva Nacional é o órgão de Direção da J23, cabendo a ela a 
ação e execução dos programas determinados pelo Conselho Gestor e será composta, 
obrigatoriamente, por membros deste. 
 

§1° – A Coordenação Executiva Nacional será constituída pelos seguintes membros: 



 

I - Coordenação Política: Representa institucional, política e judicialmente a J23, coordena 
as reuniões da Comissão Executiva e do Conselho Gestor, tendo como missão levar a 
política nacional da J23, promover o alinhamento da política da juventude com a do 
CIDADANIA23, construir relações políticas com as outras juventudes nacionais e 
internacionais, articular as proposituras da J23 junto aos órgãos de interesse, sendo 
pautado sempre pela maioria da Coordenação Executiva. Caberá a coordenação Política a 
relação da J23 junto aos parlamentares do CIDADANIA23 no legislativo federal, estadual e 
municipal, bem como será responsável em trazer para J23 os debates e projetos de lei 
apresentados nas esferas do legislativo federal, dos estados e dos municípios para o debate; 
II - Coordenação de Movimentos Sociais: representa institucionalmente a J23, pela 
atuação da entidade no relacionamento com as instituições ligadas aos movimentos sociais 
e articular a atuação da J23 nos mesmo, bem como construir o relacionamento com as 
instituições sociais; 
III - Formação Política: democratizar a informação, trabalhar a formação política, 
promover seminários, planejamentos estratégicos, debates, fóruns, bem como facilitar uma 
relação institucional entre a J23, Fundação Astrojildo Pereira e entidades congêneres; 
IV - Coordenação de Organização: representa institucionalmente a J23, convoca as 
reuniões da executiva e do conselho gestor, assim como faz o secretariado das reuniões, 
responsável pela administração da J23, bem como pelo cadastramento de filiados. 
Responsável pela elaboração juntamente com a Coordenação Executiva do planejamento 
estratégico da J23, levando o mesmo através da rede para o conhecimento, para sugestões 
de todos filiados da J23, estabelecendo o prazo para o mesmo de 30 (trinta) dias; 
V - Coordenação de Finanças: Responsável pelas finanças e patrimônio da JPS, bem como 
a organização jurídica. 
VI - Coordenação de Mulheres: será responsável em encaminhar e organizar a política de 
gênero feminino da J23 em parceria com as entidades que tratam com a questão da mulher 
e contribuir pelo fortalecimento do gênero em todos os setores da sociedade; 
VII  - Coordenação de Comunicação: Responsável pelos veículos de comunicação da J23 e 
do site nacional, da lista de debates da J23 e da inserção da J23 nos mais variados meios 
de comunicação. Bem como articular com a direção partidária a participação de 
seguimento de juventude no horário eleitoral gratuito de rádio e tv; 
 

§1º - Os que pleitearem cargos de direção executiva na J23 terão que ter regulamentadas 
suas filiações junto ao Sistema de Atividades Partidárias – SIAP. 
§2º - Todos os núcleos temáticos organizados, na maioria simples dos estados onde há J23 
constituídas, terão assegurados a aplicação de vaga de coordenador temático na 
Coordenação Executiva. 
§3º- Suplência – Os Coordenadores Regionais são os suplentes em caso de vacância nos 
cargos executivos. 
§4º- A ordem de ascendência dos suplentes será de acordo a representatividade de cada 
região na composição da executiva, Ou seja, as suplências ficaram a cargo da região de 
menor representatividade. 
 

 

Art. 19 – Os membros da Coordenação Executiva Nacional serão automaticamente 
destituídos no caso de terem contra si parecer favorável da comissão de ética aprovado 
pela maioria absoluta do Conselho Gestor Nacional da J23. 
 

SEÇÃO VI – DA COORDENAÇÃO REGIONAL 
 

Art. 20 - As Coordenações Regionais são uma instância do Diretório Nacional, eleita em 
Congresso Nacional pela sua respectiva Região, responsável por: articular, mobilizar, 
prospectar e alinhar politicamente de acordo com o programa da J23 Brasil na Região, 
sendo vetado que o mesmo exerça o cargo de Coordenador Político nas Coordenações 



Executivas Estaduais, garantido a este voto na instância superior tornando-o o elo da 
Região representada junto ao diretório nacional. 
 

§1º - A ordem de ascendência dos filiados estaduais a coordenações regionais será de 
acordo com a representatividade de cada região na composição da executiva, Ou seja, as 
suplências ficaram a cargo dos estados de menor representatividade. 
§2º - As coordenações regionais estaduais serão estabelecidas conforme a necessidade 
local, respeitando as normas geradas no caput. 
§3º- Nas instâncias municipais fica vedada a criação de regionais devida sua organização 
em zonais e núcleos. 
 

Seção IV - Da Comissão de Ética 

Art. 21 - A comissão de ética será composta por três titulares e três suplentes, sendo ela  
formada por membros da J23; sendo instaurada apenas em casos de descumprimento ou 
desrespeito ao estatuto, assim como de seu manifesto, tendo suas atuações pautadas pelo 
estatuto da J23 e pelo código de ética do J23. 
§1º - São instrumentos de sansões: 
 

I - advertência interna 

II - censura publica com a devida representação 
III - suspensão de cargos sem a possibilidade de participação em nem uma instancia 
diretiva 
IV - Expulsão da J23 desde que haja parecer da comissão de ética aprovado por dois terços 
do conselho gestor da instância competente, garantindo recurso na instância superior. 
§2º - As decisões referentes aos incisos “I” “II” “III” e “IV” do parágrafo anterior, tem 
caráter consultivo, cabendo ao respectivo conselho (municipal, estadual e nacional) a 
decisão final. 
§3º - Não havendo código de ética da J23. Usa-se o do CIDADANIA23 por analogia. 
 

Art. 22 - Todos os filiados e dirigentes da J23 poderão recorrer das decisões às instancias 
superiores da J23, garantindo-lhes ampla defesa e transparência do processo: 
 

§ 1º - O membro da J23 que tiver respondendo a medida disciplinar terá prazo de dez dias 
para apresentar defesa escrita, tanto na Comissão de ética, quanto no órgão a que cabe a 
decisão, assegurando-o a defesa oral e escrita. 
§ 2º - As sansões disciplinares contra os membros da J23 serão adornados por maioria 
absoluta dos votos do organismo a que pertencer à votação, aberta e com amplo direito de 
defesa. 
§ 3º - Da decisão cabe recurso com efeito suspensivo para instância imediatamente 
superior no prazo de 15 dias. 
§ 4º - Em caso de processos disciplinares que envolvam a destituição da maioria simples 
dos membros da Coordenação Executiva da J23, será instaurada uma comissão provisória 
que convocará em seis meses um congresso extraordinário. 
 

 Art. 23 – A comissão de Ética será composta por 3 (Três) titulares e 3 (três) suplentes, 
eleitos no Congresso, para o prazo de (dois) anos, tendo suas atuações pautadas pelo 
Estatuto da JPS e pelo Código de Ética do J23 para o prazo de 2 (dois) anos. 
Parágrafo Único - Um membro da comissão de ética não pode ser membro nem da 
executiva nem da coordenação da J23 na mesma instância. 
 

Art. 24 - Não se dará publicidade às punições disciplinares antes da decisão final. 
Seção VII - Das J23 Estaduais 

Art. 25 – A J23 se organizará nos Estados e no Distrito Federal de acordo com as 
realidades específicas de cada um observando-se os seguintes pressupostos: 
 



I - Ter no mínimo 5% dos municípios do Estado, ou Zonas do Distrito Federal, com a J23 
organizada e comprovada a executiva nacional através de documentação, ata de fundação 
do Congresso e Cadastro Nacional da Militância - CNM; 
II – Diretório composto proporcionalmente de acordo com a realidade do Estado ou do 
Distrito Federal; 
III – Adequação e obediência ao presente Estatuto; 
IV - Vínculo dos cadastros de militante ao da J23 através da CNM e instrumentos voltados 
para este fim nos portais Online da J23. 
V – Possibilitar a todos seus coordenadores estaduais e municipais o direito da 
participação dos debates nas ferramentas da Rede, abrindo aos filiados mesma 
oportunidade. 
Seção VIII - Das J23 Municipais 

Art. 26 – A J23 se organizará a nível Municipal e em Zonas no caso do Distrito Federal, de 
acordo com as realidades específicas estabelecidas neste Estatuto e observando o que 
dispuserem as Juventudes Estaduais, garantindo vínculo do seu cadastro de militante a da 
J23 Estadual e conseqüentemente a da J23 Nacional através da CNM e dos instrumentos 
voltados para este fim nos portais Online da JPS. 
Seção IX - Das Juventudes Provisórias 

Art. 27 – A Juventude 23, em nível Estadual e municipal poderá ser formada antes da 
realização do respectivo Congresso funcionando como Juventude provisória. 
 

§1º - A J23 provisória será constituída de no mínimo 05(cinco) membros, sendo liderada 
pelos mesmos. 
§2º - Os representantes das juventudes provisórias participarão como observadores nas 
reuniões da Juventude Nacional, com direito a voz e voto. 
§3º - A Juventude de que trata esse artigo terá finalidade precípua de congregar jovens 
filiados ou simpatizantes, com objetivo de realizar o respectivo Congresso extraordinário 
de fundação, no prazo de seis meses. 
§4° - Havendo duas ou mais comissão provisória fica a critério da instância superior iniciar 
a construção de consenso entre as partes, buscando a convocação do congresso 
extraordinário. 
Título IV 

Do Patrimônio e das Finanças 

Capítulo Único 
Seção I - Das Finanças 

Art. 27 - A JPS obterá recursos financeiros de: 
 

I - Contribuição dos filiados; 
II - Doações e outras contribuições não vedadas em lei; 
III- Rendimentos diversos; 
IV- Outras fontes lícitas. 
§1º - A Coordenação Executiva elaborará balancetes semestrais, tornando público na forma 
da lei, bem como garantindo o acesso a quem interessar devendo o mesmo ser 
encaminhado para avaliação pelo conselho fiscal. 
§2º - Fica obrigada cada Coordenação Executiva de todas as instâncias tornar público 
balancetes mensais nas redes oficiais da J23. 
§3º - Acionar o CIDADANIA23 para retornar a anuidade do partido pago pelos membros 
da J23, para nossos próprios fundos financeiros. 
Seção II - Do Patrimônio 

Art. 28 - O patrimônio da J23 constituir-se-á pelos bens móveis e imóveis que vierem a ser 
adquiridos e pelos recursos estabelecidos no artigo anterior. 
 

Parágrafo Único – O numerário da J23 deverá ser mantido em conta corrente aberta em 
banco oficial para todas as instâncias onde há coordenação financeira. 
Seção III - Do Conselho Fiscal 



Art. 29 – O Conselho Fiscal será formado por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) 
suplentes eleitos em congresso pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 

Art. 30 – O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente a cada 06 (seis) meses, na 
apresentação dos balancetes elaborados pela Coordenação Executiva, encaminhando seu 
parecer para ser votado no conselho gestor. 
 

Art. 31 – Nos casos em que houver divergências nas contas, a Coordenação Executiva terá 
15 (quinze) dias para corrigir e apresentar as justificativas e os devidos esclarecimentos ao 
Conselho Fiscal, que se reunirá extraordinariamente para emitir parecer, ocorrendo 
também extraordinariamente a reunião do conselho gestor para análise do novo parecer. 
 

Art. 32 – Será de responsabilidade dos Conselhos Gestores a divulgação do relatório de 
prestação de contas aprovado, entre seus filiados, na sede da J23 e em todos os portais de 
comunicação da J23. 
Título V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 
Capítulo Único 

Seção I - Das Disposições Gerais 

Art. 33 - Em caso de dissolução e liquidados todos os compromissos assumidos, a parte 
remanescente do patrimônio não poderá jamais ser distribuída entre os membros. 
Parágrafo Único - À parte do patrimônio que sobrar deverá ser destinada ao CIDADANIA 
23 ou a seu sucedâneo. 
 

Art. 34 – Entende- se por rede na J23 as ferramentas da Internet utilizadas para difundir a 
informação e para o livre debate em todas as instâncias, e aprovadas pela Coordenação 
Executiva Nacional da J23 constantes no Anexo III deste estatuto. 
Seção II - Das Disposições Transitórias 
Art. 35 - As ambigüidades, as omissões e as dúvidas não resolvidas por este Estatuto serão 
resolvidas pelas Coordenações Executivas, cabendo recurso aos seus respectivos conselhos 
gestores, e no caso de persistirem, às instâncias superiores. 
Art. 36 – Caberá a Comissão de Ética a formulação do Código de Ética para devida 
apreciação da Coordenação Executiva. 
Art. 37 - A reforma total ou parcial deste Estatuto deverá ser aprovada por maioria simples 
da plenária final do próximo Congresso Nacional, convocada para esse fim, tendo vigência 
imediata. 
Art. 38 - Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. 

 
São Paulo, 06 de dezembro de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDENAÇÕES POLÍTICAS ESTADUAIS E PROVISÓRIAS 

Acre 
Liderança de J23: Ruan Teixeira Gonzaga 
Contato: (68) 9949-5463 
Email: ruanboxeschines@gmail.com 
 
Alagoas 
Liderança de J23: Luciano Pereira de 

Melo Filho 
Contato: (82) 99614-9547 
Email: lucianopp23@gmail.com 
 
Amapá 
Liderança de J23: Magadiel Cavalcante 
Contato: (96)91272733 
 
Amazonas 
Liderança de J23: Bruno Rodrigues 

(Coordenação BR) 
Conato: (92) 92969038 

 
Bahia 
Liderança de JPS: Thiago Roberto 

Rocha Barbosa 

Contato: (74) 9994-4557 
Email: ticorbarbosa@gmail.com 

 
Ceará 
Liderança de J23: Samuel Souza 

Holanda Mauricio  
Contato: (85) 9148-7555 

Email: samuelsm03@hotmail.com 

 
Espírito Santo 
Liderança de J23: Lucas Padilha 

Azevedo 
Contato: (24) 99905-6161 

Email: lucas_padilha_@hotmail.com 

 
Goiás 
Liderança de J23: Jangular José 

Mariano Filho 
Contato: (64) 9310-8131 
Email: jangufilho@gmail.com 

 
Maranhão 
Liderança de J23: Francisco das 

Chagas Araujo Carneiro 
Contato: (98) 8865-5622 

Email: chicocarneiro@live.com 

 
Mato Grosso 
Liderança de J23: Amir Saul Amiden 

Contato: (65) 9244-2222 

Email: amir_amiden@hotmail.com 

 
Minas Gerais 
Liderança de J23: Thiago Nicácio 
Contato: (31)  9295-5351 
Email: thiagonicacio.mg@gmail.com 

 
Pará 
Liderança de J23: Giselle Estrela 

Cordeiro 
Contato: (91) 98504-3533 
Email: estrela.cpop15@gmail.com 

 
Paraíba 
Liderança de J23: Thiago Diniz Pereira 
Contato: (83) 8894-0161 

Email: thiagodinizpb@gmail.com 

 
Paraná 
Liderança de J23: Keila Gabrielly 

Contato: (41)87327601 
Email: keilagabi@gmail.com 

 
Pernambuco 
Liderança de J23: Karla Falcão 

Contato: (81) 98427-8607 

 
Piauí 
Liderança de J23: Felipe Pedro 

Contato: (86) 94680882 

 
Rio de Janeiro 
Liderança de J23: Frederico Monteiro  

Contato: (22) 99848-8777 

 
Rio Grande do Sul 
Liderança de J23: Marcos Felipi Haddad 
Contato: (51) 91933311 

E-mail: mk_marcoshaddad@hotmail.com 

 
Rondônia 
Liderança de J23: Felipe Rachidson de 

Souza Torres 
Contato: (69) 93220780 
Email: Felipe.rachidson@outlook.com 

 
Roraima 
Liderança de J23: Matheus Henrique de 

Jesus Gomes 
Contato: (95) 9124-3873 
Email: matheusgomesmg471@gmail.com 

 
 



 

Santa Catarina 
Liderança de J23: Indaiá Griebeler 

Pacheco 

Contato: (48) 99946686 
Email: indaia.pacheco@hotmail.com 
 
Sergipe 
Liderança de J23: Laura Souza 

Contato: (79) 981594002 
Email:  
 
 

São Paulo 
Liderança de J23: Yves Carbinatti 
Contato: (19) 99758-4219 

Email: yvesrcr@hotmail.com 

 
Tocantins 
Liderança de JPS: Heno Rodrigues da 

Silva 

Contato: (63) 9201-3147 
Email: henno.hrs21@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samuel da Silva Pinto (Vereador Samuca) – Guarapuava/PR 
Giselle Cristina Estrela Cordeiro (Estrela) – Belém/PA 

Indaiá Griebeler Pacheco – Criciúma/SC 
Bruno de Arruda Rodrigues – Manaus/AM 

Frederico Monteiro – Rio de Janeiro 
Matheus Henrique de Jesus Gomes – Boa Vista/RR 


