CARTA DE JOÃO PESSOA - PB
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA, reunido em João
Pessoa, Paraíba,
Considerando o processo instituidor da estrutura do COPEDEM – mesmo concomitante ao implemento de projetos-fim –
que se encontra em seus últimos instantes organizatórios;
Considerando o desenvolvimento dos encontros do COPEDEM que se solidificam, fieis ao intento e às perspectivas
idealizadas pelos seus fundadores;
Considerando a inderrogável necessidade de distribuição, por todo território nacional, de noções e técnicas
imprescindíveis ao exercício julgador;
Considerando o mais profundo repúdio a manipulações políticas no pior dos destinos semânticos do termo;
Considerando, ainda, o compromisso institucional de apoio à dinâmica disciplinadora da ENFAM, cujos atos e
determinações encontram no COPEDEM agente divulgador eficaz, tendo em vista as dimensões continentais do Brasil,
DECIDE:
1 – Referendar o texto do Regimento Interno do COPEDEM, adaptado às condições Estatutárias, assegurando a
possibilidade mecânica de atuação.
2 – Ratificar o repúdio a qualquer tipo de dinâmica política que não sejam as da formação e aperfeiçoamento do
Magistrado.
3 – Intensificar a coleta proveniente de matérias destinadas a cursos, simpósios e orientação de todo e qualquer
segmento da sociedade que esteja, comprovadamente, comprometido com os objetivos do Poder Judiciário.
4 – Conclamar os Tribunais de Justiça a promover meios para tornar viável a implantação dos comandos das
Resoluções nº. 1 e 2, de 17 de setembro de 2007, da ENFAM, que dispõem sobre os cursos de formação para ingresso
na carreira da magistratura e aperfeiçoamento de magistrados para fins de vitaliciamento e promoção.
5 – Manter, como uma de suas funções institucionais, o apoio às finalidades da ENFAM, atuando, nesse campo, como
instrumento divulgador e facilitador de sua orientação, implementando as perspectivas de irrefutável intercâmbio
entre as Escolas da Magistratura.
João Pessoa, 28 de março de 2008
CARTA DE GUARAPARI - ES
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA, reunido em Guarapari,
Espírito Santo,
Considerando a necessidade de unificação dos pensamentos e entendimentos das Escolas Estaduais da Magistratura,
visando à permanente implementação dos objetivos de formação e aprimoramento de magistrados;
Considerando ser indispensável que os julgadores devam dispor de instrumentos intelectuais e materiais eficazes para
a concepção do seu mister;
Considerando, ainda, a imprescindibilidade de os integrantes do Poder Judiciário estarem aparelhados para
desenvolver comportamentos de defesa do Poder e das suas condições de exercício pleno da judicatura;
DECIDE:
1 – Reiterar o compromisso das Escolas Estaduais de Magistratura com o fortalecimento da justiça, como princípio
inarredável de garantia dos direitos fundamentais do cidadão e preservação da unidade da magistratura nacional.
2 – Enfatizar a importância do apoio da ENFAM à implementação dos cursos regulamentados pelas suas Resoluções n°
1 e 2, ambas de 17 de setembro de 2007.
3 – Propor a unificação das escolas em torno dos propósitos constitutivos do COPEDEM, com a devida atenção às
noções de técnica de gestão administrativa, conhecimento sócio-político da realidade nacional e a busca de soluções
para este tríplice comprometimento, justiça, juiz, cidadão.
Guarapari, 30 de novembro de 2007.
CARTA DE IPOJUCA – PE
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA, reunido em Ipojuca,
Pernambuco,
Considerando a ratificação do compromisso permanente e inarredável com os princípios que regem a ordem
constitucional vigente;
Considerando o papel do COPEDEM, como participante ativo dos procedimentos de admissão, formação e
aperfeiçoamento dos Magistrados Brasileiros;
Considerando que os objetivos de integração das Escolas Estaduais de Magistratura coincidem com os que estão
previstos para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM;
Considerando que, em termos regimentais e estatutários, o formato de atuação do COPEDEM não dispensa, em
qualquer circunstância, os critérios de eficiência e agilidade que a dinâmica de presteza lhe impõe;
DECIDE:
1 – Ratificar a proposta de participação do COPEDEM no Conselho Superior da ENFAM, adicionando, sob modelo
alternativo, que o projeto de lei sobre a composição do referido Órgão faça prever que a representação nos cargos
destinados à Justiça dos Estados se dê na pessoa de diretores de Escolas da Magistratura;
2 – Propor, independentemente do estilo participativo com que o COPEDEM venha a integrar a ENFAM, que, nos
modelos de programa para cursos de aperfeiçoamento, se observem as características regionais, com a finalidade
de unificar métodos e organização das Escolas geograficamente identificadas.
3 – Sugerir a criação, no âmbito daquela entidade nacional, de órgão encarregado de analisar projetos pedagógicos e
de aprovação de cursos, que deverão incluir nas grades específicas das matérias obrigatórias, as relativas à Gestão
Administrativa; Psicologia, Filosofia e Sociologia
Ipojuca, 17 de agosto de 2007.

CARTA DE GRAMADO
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA – COPEDEM, reunido
em Gramado, Rio Grande do Sul, de 24 a 27 de maio de 2007,
CONSIDERANDO os fundamentos educacionais e humanísticos que norteiam as atividades das Escolas Estaduais da
Magistratura;
CONSIDERANDO o inarredável compromisso do COPEDEM com os princípios da ética e da preservação constitucional
do direito ao devido processo legal e da ampla defesa, matérias constantes de todos os currículos pedagógicos levados
a efeito pelas instituições componentes;
CONSIDERANDO a auspiciosa instalação da ENFAM e a firme convicção de que, para efeitos da prestação
jurisdicional, a atividade dos magistrados não encontra obstáculos impostos por fronteiras ideológicas em âmbito
nacional,
DECIDE:
1. Renovar, junto ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de participação do COPEDEM no Conselho
Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM;
2. Hipotecar irrestrito apoio às atribuições da ENFAM, assegurando-lhes a mais entusiástica colaboração, na certeza de
que a atividade coordenadora deste indispensável e importante órgão será fator de afirmação e aprimoramento da
magistratura nacional;
3. Manifestar profunda preocupação com a forma intempestiva e vexatória com que as denúncias sobre a atuação
inadequada de integrantes do Poder Judiciário vêm sendo implementadas, com lamentável inobservância das garantias
fundamentais previstas na Lei Maior, indispensáveis à lisura dos procedimentos da espécie.
Gramado, 25 de maio de 2007.
CARTA DE BRASÍLIA
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA – COPEDEM, reunido
em Brasília, de 08 a 09 de março de 2007,
CONSIDERANDO os objetivos de preservação pedagógica que se mantém nas finalidades do COPEDEM;
CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar o ensino jurídico brasileiro, em especial no que atenda ao exercício
da prestação de justiça em todo o território nacional,
DECIDE:
1. reiterar, junto ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de participação encaminhado àquele Órgão para
que o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura – COPEDEM tenha voz e voto no
Conselho Superior da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM;
2. formalizar, junto ao Conselho Superior da ENFAM, proposta de criação de um Conselho Pedagógico para
assessoramento do Conselho Superior da ENFAM, com a participação das Escolas da Magistratura, ou,
alternativamente, a participação apenas do COPEDEM, com voz e voto, representando todas as Escolas Estaduais da
Magistratura;
3. promover o aprofundamento dos estudos acerca das atribuições da ENFAM, postulando que possam estar
compatibilizadas com as já desempenhadas, há longos anos, pelas Escolas Estaduais da Magistratura.
Brasília, 09 de março de 2007.
CARTA DE NATAL
O COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DE MAGISTRATURA – COPEDEM, reunidos
em Natal, de 23 a 25 de novembro de 2006,
CONSIDERANDO os critérios objetivos de unificação de diretrizes didático-educacionais das Escolas Estaduais da
Magistratura;
CONSIDERANDO a continuação dos propósitos de defesa dos princípios, prerrogativas, independência e funções
institucionais das Escolas Estaduais,
DECIDE:
1. formalizar, junto ao Pleno do Superior Tribunal de Justiça, de imediato, pedido de participação para que o Colégio
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura – COPEDEM, tenha voz e voto no Conselho Superior
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM.
2. ultimar, junto aos Conselhos Estaduais de Educação, os preparativos necessários ao reconhecimento das Escolas
Estaduais de Magistratura como instituição educativa de nível superior não universitário, habilitando-as à oferta, de
forma autônoma e direta, de cursos de pós-graduação lato sensu, independentemente de convênios;
3. reconhecer, como necessária, a participação das Escolas Estaduais de Magistratura no processo de elaboração dos
planos de gestão financeira e estratégica dos Tribunais Estaduais, com vistas a harmonizar os altos objetivos do Poder
Judiciário com as finalidades pedagógicas das Escolas.
4.fixar critérios mínimos para a elaboração de cursos para ingresso, promoção e aperfeiçoamento de Magistrados
Estaduais.
Natal, 24 de novembro de 2006.
CARTA DE FORTALEZA
O Copedem, reunido na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, entre os dias 08 e 10 de junho de 2006,
CONSIDERANDO a permanente preocupação com a formação e o aperfeiçoamento dos magistrados,
CONSIDERANDO a necessária integração das escolas Estaduais quanto ao ingresso, a preparação e a atualização da

Magistratura Estadual,
PROCLAMA
1. Reconhecer como necessários, na fixação de critérios objetivos para a promoção por merecimento, os cursos de
atualização e de pós-graduação realizados pelas escolas Estaduais de Magistratura, com a utilização, inclusive, do
somatório da carga horária obtida em cursos de curta duração;
2. Facilitar, inclusive por todos os meios disponibilizados no mercado áudio-visual, o acesso de magistrados aos cursos
realizados pelas Escolas Estaduais;
3. Sugerir aos Tribunais de Justiça que as Escolas da Magistratura sejam participantes ativas no processo de
elaboração das diretrizes gerais para a realização de concursos públicos destinados ao ingresso na carreira da
Magistratura Estadual;
4. Propor aos Tribunais de Justiça a criação de critérios objetivos e isonômicos no que se refere ao afastamento de
Magistrados para a realização de cursos de pós-graduadção;
5. Buscar, junto aos respectivos Tribunais de Justiça, a independência financeira e administrativa das Escolas
Estaduais, com poder de gestão para o Diretor Geral da Escola e definição de fonte de custeio;
6. Realizar concurso anual de monografia sobre temas jurídicos variados, com premiação aos três primeiros colocados,
co o objetivo de incentivar a produção científica e a integração das Escolas Estaduais da Magistratura.
Fortaleza, 09 de junho de 2006.

