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CARTA DA MAGISTRATURA 
 

 
 
 

Excelentíssimo Senhor Doutor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal 

 
 
 
 
 

Ministro  CEZAR PELUSO. 
 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS – 
AMB em conjunto com o  COLÉGIO PERMANENTE DE 
PRESIDENTES DE TRIBUNAIS, , em nome da Magistratura 
Nacional e neste ato, representada fisicamente por 
expressiva parcela de suas lideranças, vem à ilustr e 
presença de Vossa Excelência, em um primeiro plano,  
manifestar integral apoio à proposta de reforma do 
sistema recursal no Poder Judiciário Brasileiro, co m 
inafastável valorização, principalmente, das decisõ es 
proferidas no primeiro grau e nos Tribunais Estadua is, 
do Distrito Federal e Regionais Federais e do 
Trabalho. 

 
A Magistratura está convicta de que a 

proposta representa avanço significativo na melhori a 
da eficiência e efetividade da prestação 
jurisdicional. 

 
De outro lado, mas não em menor importância, 

tema aflitivo aos Membros do Poder Judiciário, os d a 
ativa, inativos e pensionistas, segue a luta para a  
recomposição das perdas inflacionárias aos subsídio s 
da Magistratura e a disparidade remuneratória com o  
Ministério Público.  
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E por fim, cremos que o resgate do ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO com integral apoio da Corte 
Suprema, acarretará o retorno do prestígio e 
valorização da experiência nos quadros do Poder 
Judiciário, somando-se a proposta da PEC nº 26/11 q ue 
restabelece a proteção previdenciária aos magistrad os 
do século XXI, aposentados e pensionistas. 

 
Reconhecemos na liderança desempenhada por 

Vossa Excelência verdadeira cruzada na defesa de um  
direito intimamente ligado à independência do Poder  
Judiciário, motivo pelo qual não é demais repisar a  
confiança que a Magistratura Nacional deposita no 
Chefe do Poder em conduzir o tema junto ao Congress o 
Nacional de modo a resultar o reconhecimento da 
garantia na recomposição integral das perdas 
inflacionárias no período. 

 
Brasília/DF, 31 de maio de 2011. 
 

 
 
 

Henrique Nelson Calandra 
Presidente da AMB 

 
 

Renato Henry S’Antana 
Presidente da ANAMATRA 

 
 

Fabrício Fernandes de Castro 
Vice Presidente da AJUFE  

 
 

Marcus Faver 
Presidente do Colégio Permanente de Presidentes de 

Tribunais 


