
2º CONGRESSO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

2º CONJUSTIÇA 

   
   
Regimento de Inscrição de Teses ao Estatuto do SindJustiça-RN 

   
As teses devem ser enviadas até 23/11/2021 para o e-mail 
conjustica@sindjusticarn.org.br com seu conteúdo em arquivo 
anexado e também no corpo do e-mail.  
   
Cada tese deverá ser assinada por, no mínimo, 20 sindicalizados, 
devendo constar seus telefones e e-mails. As teses devem especificar a 
categoria de cada proposta: a) Supressão total; b) Supressão parcial c) 
Substituição; d) Adendo; e) Inclusão.   
   
O sindicalizado poderá assinar mais de uma tese, desde que elas não 
proponham mudanças opostas (uma à outra) no mesmo trecho do 
estatuto, sob pena de retirada compulsória de seu nome de todas elas, 
podendo ocorrer anulação de tese, no caso das que, com o ato, passem 
a ter menos de 20 signatários.   
   
Comissão de Sistematização e Metodologia   
   
Será formada uma Comissão de Sistematização e Metodologia, composta 
por membros da Diretoria Colegiada. Pela Diretoria Colegiada deverá 
compor a Comissão, necessariamente, o Diretor Jurídico, além de outros 
diretores indicados pela Diretoria Colegiada.   
   
Antes do início do Congresso, a Comissão de Sistematização e 
Metodologia lerá as teses e as posicionará para votação, podendo ocorrer 
votações de proposta, contraproposta e/ou sobre apenas determinada 
proposta, cabendo aos presentes votar sim ou não.   
   
Poderá haver, durante o Congresso, aperfeiçoamento e/ou junção de 
propostas, mas nunca uma proposição nova, que não conste em tese, 
salvo se tiver relação com fato novo, ocorrido depois do encerramento de 
inscrições de teses. A Comissão de Sistematização e Metodologia 
analisará/interpretará questões relativas à apresentação de propostas e, 
precisando, emitirá pareceres.   
  
   



Especificações Técnicas   
   
As teses devem seguir as seguintes especificações técnicas:   
   
Formato do papel: A4   
Fonte: Arial   
Tamanho da Fonte: 12   
Espaçamento de linhas: 1,5   
Margem Esquerda: 3 cm   
Margem direita: 2 cm   
Margem de cima: 3 cm   
Margem de baixo: 2 cm)   
Formato do documento: pdf   
   


