
 
 

Manual de Procedimentos Parlamento Jovem Brasileiro 2012 

Manual com informações básicas sobre o programa, as inscrições, 
regras de participação e regras de funcionamento.  

  

A IX Edição do programa será realizada no período de 24 a 28/09/12 na 
Câmara dos Deputados, Brasília-DF.  

                                                                                                                               
                       

O Programa  

O Parlamento Jovem Brasileiro – PJB propõe a vivência do processo 
democrático, mediante participação de estudantes em uma jornada 
parlamentar na Câmara dos Deputados. Criado pela Resolução 12/03 da 
Câmara dos Deputados, foi regulamentado pelo Ato da Mesa n.º 49/04.  

   

Objetivo Geral  

Possibilitar a estudantes do Ensino Médio das escolas públicas e privadas 
brasileiras o exercício da cidadania, da representação política, da vivência do 
processo legislativo e da liderança, por meio de sua diplomação, posse, 
investidura e atuação em mandato legislativo.  

   

Objetivo Específico  

Propiciar aos jovens brasileiros a oportunidade de conhecer a rotina dos 
trabalhos legislativos na Câmara dos Deputados, difundir o processo 
democrático e despertar para a reflexão crítica e a representação política.  

   

Da Inscrição  

Critérios de Participação  

São critérios para participação no PJB:  

-   Estar matriculado e frequentando regularmente o 2º ou o 3º ano do 
Ensino Médio em escolas públicas ou particulares;  

-   Ter entre 16 anos ( completos até a data inicial de realização do 
programa, 24/09) e 22 anos ( até a data final de realização do 
programa, 28/09) ;  

-   Não ter participado de nenhuma outra edição do Parlamento Jovem 
Brasileiro.  



 
   

Procedimento de Inscrição  

O estudante interessado em participar do PJB deve elaborar um projeto de 
lei.  

Este projeto de lei pode versar sobre qualquer tema. No entanto, sugere-se 
que esteja no domínio temático das comissões do PJB.  

Na página do Parlamento Jovem Brasileiro está disponibilizado um curso à 
distância gratuito denominado “Como elaborar um Projeto de Lei?” Esse 
curso foi desenvolvido especialmente para os interessados em participar do 
PJB. Nesta mesma página, há também outras indicações de materiais que 
podem auxiliar na elaboração do projeto.  

Após a elaboração do projeto de lei, o estudante deve proceder da seguinte 
maneira:  

-    Retirar a Ficha de Inscrição ( word) ( pdf) na sua escola ou acessá-la 
pela página do PJB no portal da Câmara dos Deputados.  

-     Preencher a Ficha de Inscrição, anexando:  

a)       O projeto de sua autoria;  

b)       Cópia do documento de identidade;  

c)        Declaração de matrícula .  

-   Entregar a Inscrição, o projeto e a documentação na sua escola para 
que sejam encaminhados ao Coordenador do PJB na Secretaria de 
Educação em seu estado.  

As inscrições de alunos que não preencham os critérios de participação e/ou 
que estiverem com a documentação incompleta são eliminadas do processo 
seletivo.  

   

Do Processo Seletivo  

Serão selecionados 78 estudantes de todo o Brasil por mérito dos projetos de 
Lei elaborados. O número de representantes por estado e pelo Distrito Federal 
é proporcional ao número de Deputados Federais, conforme tabela abaixo.  

       

Unidade Federativa  Bancada Estadual  Deputados Jovens  

AC  8  1  

AL  9  1  

AM  8  1  

AP  8  1  



 

Unidade Federativa  Bancada Estadual  Deputados Jovens  

BA  39  6  

CE  22  3  

DF  8  1  

ES  10  2  

GO  17  3  

MA  18  3  

MG  53  8  

MS  8  1  

MT  8  1  

PA  17  3  

PB  12  2  

PE  25  4  

PI  10  2  

PR  30  5  

RJ  46  7  

RN  8  1  

RO  8  1  

RR  8  1  

RS  31  5  

SC  16  2  

SE  8  1  

SP  70  11  

TO  8  1  

Total  513  78  



 
   

Etapas:  

O processo seletivo dos projetos do PJB ocorre em duas etapas:  

1ª Etapa:  

Os estudantes são pré-selecionados pelas Secretarias de Educação dos 
respectivos estados e do DF, com o apoio do Conselho Nacional dos 
Secretários de Educação - Consed, por mérito dos projetos e respeito aos 
critérios de participação e envio de documentação exigida.  

O número de projetos enviados ao Consed será de até 4 vezes o total de 
vagas do Estado no PJB.  

2ª Etapa:  

O CONSED, após análise, encaminha os projetos pré-selecionados à 
Câmara dos Deputados, onde uma comissão formada por servidores da área 
Legislativa da Casa realizará a seleção final dos 78 deputados jovens.  

Somente serão aceitas as inscrições enviadas através do Consed.  

Critério de Análise dos Projetos:  

Os projetos serão analisados sob os seguintes critérios:  

-   Projeto de âmbito nacional;  

-   Relevância do projeto para a sociedade;  

-   Originalidade;  

-   Aprofundamento da argumentação que justifica a proposição;  

-   Respeito ao gênero textual, ou seja, texto escrito em formato de 
projeto de Lei.  

   

Os projetos serão eliminados sob os seguintes critérios:  

-   Matéria evidentemente inconstitucional;  

-   Matéria fora da competência da Câmara dos Deputados (vício de 
iniciativa);  

-   Projeto sem justificativa;  

-   Projeto mal estruturado em termos de Técnica Legislativa;  

-   Matéria fora da competência das Comissões do Parlamento Jovem 
Brasileiro.  

   

São adotados como critérios de desempate:  

-   Pertinência temática;  

-   Coesão textual.  



 
   

Os projetos aprovados garantem a seleção dos autores como Deputados 
Jovens.  

   

Dos Selecionados  

Os estudantes selecionados têm suas despesas custeadas pela Câmara dos 
Deputados, a saber: transporte aéreo; traslado aeroporto/hotel/aeroporto, em 
Brasília; traslados internos durante o evento; despesas referentes a 
acomodações; alimentação; e atendimento a eventuais problemas médicos e 
odontológicos emergenciais.  

Na semana da Jornada Parlamentar, os estudantes selecionados devem 
trajar:  

-   Estudantes do sexo masculino: paletó e gravata  

-   Estudantes do sexo feminino: saia ou calça comprida e blazer  

Não é permitido trajar bermudas, shorts, minissaias ou camisetas sem 
manga.  

Os estudantes selecionados (ou os seus responsáveis, quando o 
participante for menor de idade) autorizam o uso de sua imagem, em caráter 
gratuito, pela Câmara dos Deputados, para uso e reprodução em programas, 
projetos e atividades de cunho didáticos-pedagógicos e jornalístico, para serem 
utilizadas integralmente ou em parte, com citação de nome, nas condições 
originais da captação das imagens, sem restrição de prazos, desde a data de 
início do programa.  

   

Dos Coordenadores Estaduais  

São servidores designados pelas Secretarias de Educação que 
conduzem as ações de divulgação do PJB nos estados, assim como 
coordenam a pré-seleção dos projetos.  

Durante a realização do PBJ, acompanham em tempo integral os estudantes 
de cada estado, sendo responsáveis por sua disciplina e pela manutenção da 
ordem durante todo o período de permanência dos Parlamentares Jovens em 
Brasília.  

Os Coordenadores Estaduais do PJB trabalham em regime de colaboração 
mútua, garantindo o bom comportamento dos Parlamentares Jovens e o 
perfeito desenvolvimento do programa.  

Na página do PJB no Portal da Câmara encontra-se a relação de todos os 
coordenadores estaduais, assim como telefones de contato. 

 No Tocantins a Coordenadora Estadual do Programa é a servidora 
Claudia Regina de Oliveira Miranda, o telefone de contato é o 3218 2084 
na Coordenadoria de Programas e Projetos do Ensino Médio. 

   



 
Encontro Anual  

No primeiro quadrimestre de cada ano, a Câmara dos Deputados e o Consed 
promovem uma reunião com os Coordenadores Estaduais do PJB para 
deliberação, compartilhamento de experiências, avaliação e consolidação das 
práticas do Programa. Nessa ocasião, é lançado o cronograma dos trabalhos.  

   

Do Calendário  

Lançamento do 
Programa  

15 de março  

O lançamento do programa é 
realizado durante o Encontro 
Anual dos Coordenadores 
Estaduais do PJB.  

Período de Inscrição  
15 de março a 
15 de junho  

Os estudantes devem entregar 
suas inscrições na própria escola 
durante esse período.  

Entrega dos projetos 
pré-selecionados pelas 
Secretarias de Educação 
ao Consed  

27 de junho  
Só serão aceitas inscrições que 
cheguem à sede do Consed, em 
Brasília, até essa data limite.  

Divulgação do resultado 
do processo seletivo  

10 de agosto  
O resultado é disponibilizado na 
página do PJB no portal da 
Câmara dos Deputados  

Realização do PJB  
24 a 28 de 
setembro  

O PJB é realizado nas 
dependências da Câmara dos 
Deputados em Brasília  

 

Do Funcionamento do Parlamento Jovem Brasileiro  

Os trabalhos do PJB são regidos pelo Regimento Interno do Parlamento 
Jovem Brasileiro, regulamentado pelo Ato da Mesa nº 49/2004.  

 

Das Comissões do Parlamento Jovem Brasileiro  

As Comissões Temáticas são estruturadas de acordo com as seguintes 
áreas:  

-   Agricultura e Meio Ambiente;  

-   Saúde e Segurança Pública;  

-   Economia, Emprego e Defesa do Consumidor;  

-   Educação, Cultura, Esporte e Turismo.  

   



 
Da Composição dos Trabalhos  

Os trabalhos do Parlamento Jovem Brasileiro são auxiliados por servidores da 
Câmara dos Deputados e contam com a seguinte estrutura:  

A Coordenação de Comunicação Social e Gestão Operacional são de 
responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social, por meio da 
Coordenação de Relações Públicas — Corep, com o apoio da Diretoria-Geral.  

A Coordenação Pedagógica é de responsabilidade do Centro de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento — Cefor, por meio da Coordenação de 
Educação para a Democracia.  

   

Do Assessoramento às Comissões Temáticas  

       

As Comissões Temáticas do PJB são assessoradas por um Secretário e dois 
Assessores, servidores da Câmara dos Deputados lotados na área legislativa.  

   

   

Além dos servidores integrantes da Coordenação e das Comissões 

temáticas, dois consultores legislativos da Câmara dos Deputados ficam à 

disposição dos trabalhos do Parlamento Jovem Brasileiro para prestar a 

assessoria necessária à análise técnica dos quesitos de constitucionalidade e 

juridicidade, e de adequação orçamentária e financeira.  

 

 

 

  

  

 


