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ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS APOSENTADOS E PENSIONINSTAS 
 

CARTA DE SÃO PAULO 
 
As (os) Pensionistas (os) e Aposentados (as) da Magistratura brasileira, reunidos (as) no Encontro Nacional de 
Magistrados Aposentados e Pensionistas, em São Paulo (SP), vem à público: 
 

1. EXIGIR que todos os direitos concedidos aos magistrados ativos, extensíveis por lei aos magistrados 
aposentados e às (os) pensionistas, sejam implantados em favor destes, de imediato, pelos Tribunais e 
Institutos de Previdência evitando-se procrastinadores e desnecessários incômodos burocráticos para a 
implementação de tais direitos. 
 

2. EMPREENDER a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e as Associações locais de Magistrados 
esforços na aprovação no Congresso Nacional das propostas legislativas, emendas constitucionais e 
projetos legislativos de interesse de magistrados aposentados e pensionistas, especialmente na defesa das 
PECs 63 (VTM) e 555 (isenção de contribuição previdenciária). 
 

3. PROPOR a AMB e às Associações de Magistrados locais o direito de voto das (os) pensionistas para eleição 
da diretoria dessas entidades, a exemplo do que acontece nos estados de Rondônia, Ceará, São Paulo e 
Espírito Santo. 
 

4. APOIAR as propostas de reforma do estatuto da Associação dos Magistrados Brasileiros que preveem o 
direito de voto das pensionistas para a eleição da diretoria desta entidade, bem como a previsão da vice- 
presidência de magistrados aposentados e coordenadoria de pensionistas. 
 

5. PUGNAR junto às Associações de Magistrados locais que as diretoras dos departamentos de pensionistas 
integrem as diretorias executivas das respectivas associações de classe e que esse cargo de diretora de 
departamento de pensionistas seja sempre exercido por uma pensionista associada. 
 

6. POSTULAR aos Tribunais o pronto pagamento das verbas remuneratórias em atraso, sempre com 
observância da mesma proporcionalidade entre magistrados ativos, inativos e pensionistas. 
 

7. SUGERIR que os Tribunais criem uma central de Conciliação de Precatórios, na forma das Resoluções do 
Conselho Nacional de Justiça, visando agilizar os pagamentos de créditos, com observância dos critérios 
legais, prioritários relativos à natureza do precatório, idade e condições de saúde dos credores. 
 

8. INCENTIVAR os aposentados e as pensionistas se filiarem à AMB e às suas respectivas associações. 
 

9. PLEITEAR junto aos Tribunais os pagamentos dos proventos e pensões pelo Poder Judiciário. 
 

10. SOLICITAR que as Associações locais de Magistrados façam gestão junto aos Tribunais a fim de assegurar os 
direitos previstos dos magistrados aposentados e das pensionistas que recebem através dos Institutos de 
Previdência, conforme peculiaridade de cada estado. 
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11. POSTULAREM as Associações junto aos Tribunais para que a diferença entre as entrâncias não seja superior 
a 5%, assegurada a paridade constitucional para aposentados e pensionistas. 
 

12. PROPOR às associações a formação de grupo de aposentados e pensionistas para atuarem como 
conciliadores/mediadores nas audiências de conciliação e mediação nos CEJUSCs. 
 

13. PROPOR alteração da Resolução 125 do CNJ quanto às horas credoras do estágio prático para formação de 
mediadores e conciliadores, reduzindo de 60 para 30 horas, para aqueles que já exerceram atividade 
jurisdicional. 
 

14. SUGERIR aos Tribunais a rápida e efetiva implementação dos comitês de saúde com ações voltadas para a 
saúde emocional dos magistrados. 
 

15. Moção de cumprimentos e confiança pelos trabalhos realizados pela presidência e diretoria da AMB, bem 
como das associações locais em defesa das prerrogativas e direitos dos magistrados ativos, aposentados e 
pensionistas. 
 
São Paulo/SP, 16 de abril de 2019. 
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