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Resolução CEN nº 01/2012         Brasília, 29 de fevereiro de 2012.   

 

 

Regulamenta o funcionamento do PSC 

JOVEM no âmbito do Partido Social 

Cristão - PSC e dá outras providências. 

 

A Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, no 

uso de suas atribuições contidas no Parágrafo Único do artigo 60, no inciso IV 

do artigo 3º e no Parágrafo Segundo, do inciso XI, artigo 16, todos de seu 

Estatuto, RESOLVE baixar a presente Resolução, nos seguintes termos: 

Art. 1º - A partir da entrada em vigor da presente Resolução fica autorizado e 

regulamentado o funcionamento do PSC JOVEM em âmbito nacional, como 

órgão de apoio ao Partido, subordinado diretamente a Comissão Executiva do 

Diretório Nacional do PSC. 

Art. 2º - O PSC JOVEM tem como símbolos: 

I - o logotipo do peixe, com a sigla PSC em seu interior, e no seu exterior a 

palavra JOVEM; 

II - a bandeira, com fundo verde ou branco e o logotipo do peixe em verde ou 

branco; 

III – as cores verde e branca; 

IV - o número utilizado pelo PSC JOVEM é o 20 (vinte). 

Art. 3º - Para organizar e dirigir o PSC JOVEM em todo o Brasil será designada 

pela Comissão Executiva Nacional do PSC uma Secretaria Nacional Provisória, 

composta da seguinte estrutura: 

I – 01(uma) Secretaria Geral; II – 01 (uma) Secretaria Executiva; III – 01 (uma) 
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Secretaria de Mobilização; IV – 01 (uma) Secretaria de Comunicação; V – 01 

(uma) Secretaria de Eventos; VI – 01 (uma) Secretaria de Intercâmbio; VII – 01 

(uma) Secretaria de Filiação; e, VIII – 05 (cinco) Coordenadorias Regionais (Sul, 

Sudeste, Norte, Nordeste e Centro Oeste). 

Parágrafo Único – Os cargos serão preenchidos por 07 (sete) Secretários(as) e 

05 (cinco) Coordenadores(ras). 

Art. 4º - Podem ingressar no PSC JOVEM, os eleitores que estiverem em pleno 

gozo dos seus direitos políticos, com faixa etária entre 16 e 35 anos e que 

aceitem expressamente respeitar e cumprir a Doutrina Social Cristã, o 

Manifesto, Programa e o do Estatuto PSC, as suas Diretrizes, Resoluções e 

Deliberações aprovadas pela Comissão Executiva Nacional ou Convenções 

do Partido. 

Art. 5º - O PSC JOVEM tem como finalidade precípua: 

I - difundir a doutrina política adotada pelo PSC;  

II - incentivar a participação política de jovens visando à ampliação dos 

quadros do Partido e a formação de novas lideranças; 

III - planejar, coordenar, executar e apoiar estudos, projetos, pesquisas e ações 

voltadas para o atendimento ao jovem, objetivando o seu pleno 

desenvolvimento como cidadão;  

IV - apoiar e promover eventos, estudos e pesquisas nas áreas política, 

econômica e social, destinados à divulgação, debate e discussão de temas 

ligados à juventude, à sua formação profissional e ao seu desenvolvimento.  

V - fomentar o desenvolvimento político da juventude, visando a sua 

integração na vida pública brasileira. 

VI - a realização e execução de seu programa com base na Doutrina Social 

Cristã; 

VII - a defesa e o respeito da soberania nacional, do regime político 

democrático e do pluripartidarismo;  
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VIII – a defesa e o respeito dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

definidos na Constituição Federal, da ecologia e do ambiente; e, 

IX – a participação do PSC JOVEM nos pleitos eleitorais que se realizarem em 

todos os níveis, único meio legítimo e pacífico para alcançar o poder e 

governar com as instituições democraticamente constituídas.   

Art. 6º - As despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades do 

PSC JOVEM em âmbito nacional deverão ser previamente submetidas, para 

fins de autorização e pagamento, à Comissão Executiva do Diretório Nacional. 

Art. 7º - Todas as Comissões Diretoras Estaduais Provisórias, inclusive do Distrito 

Federal e dos Municípios devem instituir, sob sua indicação, o PSC JOVEM nas 

suas respectivas circunscrições com a seguinte estrutura organizacional:  

I – 01(uma) Secretaria Geral; II – 01 (uma) Secretaria Executiva; III – 01 (uma) 

Secretaria de Mobilização; IV – 01 (uma) Secretaria de Comunicação; V – 01 

(uma) Secretaria de Eventos; VI – 01 (uma) Secretaria de Intercâmbio; e, VII – 

01 (uma) Secretaria de Filiação. 

Art. 8º - As despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades do 

PSC JOVEM em âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, deverão ser 

previamente submetidas, para fins de autorização e pagamento, às 

respectivas comissões executivas de cada circunscrição.  

Art. 9º - Ficam assegurados, a todos os integrantes do PSC JOVEM, os direitos 

de participar ativamente da vida partidária e política na forma do Estatuto do 

PSC, em especial:  

I - participar ativamente do PSC JOVEM e de suas atividades e eventos, 

utilizando-se dos serviços colocados à disposição;  

II - participar das atividades políticas do PSC, divulgando os objetivos do 

Partido, seus planos e programa de trabalho nos níveis nacional, estadual, 

distrital e municipal; e 

III - lutar pela justiça e igualdades sociais e econômicas, pela eliminação de 

todas as formas de discriminação e preconceito. 
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Art. 10 - A presente Resolução entra em vigor data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Vitor Nósseis 

Presidente Nacional do PSC 

 

Antonio Oliboni 

Secretário Geral Nacional do PSC 
 


