
 

 
 

COMUNICAT 
 

privind vizita delegaŃiei Şcolii Superioare de Magistratură din Sao Paolo, Brazilia 
la Institutul NaŃional al Magistraturii  

şi încheierea unui protocol de colaborare între cele două şcoli de magistratură 
 

 
Miercuri, 22 mai 2013, o delegaŃie a Şcolii Superioare de Magistratură din Sao Paolo, Brazilia, a 

efectuat o vizită la Institutul NaŃional al Magistraturii. 

 
DelegaŃia condusă de dl. prof. univ. dr. Armando Sergio Prado de Toledo, judecător la Tribunalul 

de justiŃie din Sao Paolo şi director general al Şcolii, a avut o întrevedere cu conducerea INM, 

reprezentată de doamna judecător. dr. Octavia Spineanu-Matei, director, şi doamna judecător Ana-

Maria Garofil, director adjunct, întrevedere în cadrul căreia a fost semnat Protocolul de colaborare 

între cele două şcoli de magistratură. Prin acest Protocol părŃile au convenit să coopereze în 

vederea realizării unui schimb de experienŃă avînd ca scop îmbunătăŃirea pregătirii teoretice şi 

practice în materia dreptului comparat şi a cooperării judiciare internaŃionale a magistraŃilor, 

formatorilor şi a auditorilor de justiŃie din România şi din  statul brazilian Sao Paulo. 

 

În continuare, dl. prof. univ. dr. Armando Sergio Prado de Toledo a avut amabilitatea de a susŃine 

o prezentare în faŃa a 20 auditori de justiŃie şi în prezenŃa doamnei prof. univ. dr. Smaranda 

Angheni, formator INM, cu tema „Şcolile de magistratură şi formarea sistemului judiciar din 

Brazilia”. În cadrul acestei prelegeri, dl. prof. univ. dr. Prado de Toledo a realizat o prezentare 

istorică a şcolilor de magistratură din Brazilia şi rolul acestora în formarea iniŃială a magistraŃilor, 

cu accent asupra Şcolii de Magistratură din Sao Paolo. De asemenea, a fost făcută o scurtă trecere 

în revistă a formării continue şi, în încheiere, a fost subliniat importanŃa intensificării dialogului 

dintre magistraŃi şi societate, în ansamblul ei.  

 

Delegatia a fost însoŃită de doamna Iulia Baran, interpret de limbă portugheză, care a facilitat 

dialogul.  

 

 

Biroul de RelaŃii Publice al INM 

 
 


