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EDITAL N° 001/2017 
SELEÇÃO DE MAGISTRADOS PARA CURSAR COM BOLSA O MESTRADO EM 

DIREITO COMPARADO DA CUMBERLAND SCHOOL OF LAW- SAMFORD 
UNIVERSISTY 

CONSIDERANDO o acordo de cooperação firmado entre a Cumberland School of 
Law - Samford University, e o Tribunal Regional Federal da 1a Região, por meio da 
ESMAF - Escola da Magistratura Federal da 1a Região, para possibilitar o 
intercâmbio institucional e cultural entre representantes da referida Escola de 
Direito e Magistrados vinculados ao Tribunal; 

CONSIDERANDO que entre as cláusulas do referido convênio consta a 
liberalidade, por parte da Cumberland School of Law - Samford University, do 
oferecimento de bolsa integral para o primeiro ano do curso de Mestrado em Direito 
Comparado - MCL, ao primeiro colocado na seleção; 

CONSIDERANDO os princípios da publicidade e moralidade administrativas e a 
necessidade de seleção de Magistrados para participar do referido programa; 

O VICE-DIRETOR DA ESMAF - ESCOLA DA MAGISTRATURA FEDERAL DA ta 
REGIÃO, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITO GUEDES, faz saber aos 
Desembargadores Federais, Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos, que se 
encontram abertas as inscrições para o processo seletivo para escolha e 
classificação de Magistrados interessados em Participar do Programa Mestrado em 
Direito Comparado (Master of Comparative Law Program) ministrado pela 
Cumberland School of Law - Samford University, que terá início em 01 de junho 
de 2017. 

I - Do Programa de Mestrado em Direito Comparado: 

a) O Mestrado em Direito Comparado ministrado pela Cumberland School of Law -
Samford University exige, para obtenção de grau, que o aluno freqüente um 
número de créditos/aula e submeta-se às provas aplicadas, atingindo o conceito 
exigido, tudo conforme folheto explicativo constante do site da referida 
Universidade (www.samford.edu) + (Master of Comparative Law Program ). 

b) O Master of Comparative Law Program - MCL Program - tem a duração de 5 
anos, mas o período exigido para presença em sala de aula corresponde a quatro 
meses, com aulas, em cada um dos dois anos, nos meses de junho (em 
Birmingham, EUA) e julho(em Cambridge, England) . O aluno tem, assim, três anos 
para preparar e apresentar sua tese, cuja pesquisa pode ser feita durante o tempo 
de permanência nos EUA e na Inglaterra . 

c) Há também necessidade de produção de uma tese ("thesis") a ser submetida e 
aprovada por banca estipulada pela Universidade, seguindo os critérios 
estabelecidos pela ABA - American Bar Association, órgão que, como o MEC no 
Brasil, credencia os cursos jurídicos nos Estados Unidos. 

b) O aluno aprovado na seleção contará com o prazo máximo de 5 (cinco) anos 
para cumprir a integralidade dos requisitos para o~t~~o/1fo grau de Mestre em 
Direito Comparado. fv d 



11 - Do Prazo de Inscrições: 

As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de março de 2017, devendo o 
Magistrado interessado enviar ema il para o endereço esmaf@trfl.jus.br noticiando 
que tem interesse em participar do certame. 

III- Do Processo Seletivo: 

a) O processo seletivo para aprovação de Magistrados aptos a cursar o Mestrado 
em Direito Comparado ficará a cargo da ESMAF - Escola da Magistratura Federal da 
1a Região e contará com o apoio da Cumberland School of Law - Samford 
University. 

b) O processo seletivo é composto de duas provas, uma escrita e outra ora l, esta 
para os aprovados na prova escrita, nas quais serão avaliados os conhecimentos do 
candidato a respeito da língua inglesa, do inglês jurídico e da capacidade de 
compreensão de textos jurídicos em inglês, condições estas básicas para o 
aproveitamento do curso. 

c) Caberá à ESMAF- Escola da Magistratura Federal da 1a Região prover os meios 
materiais para que ocorra a aplicação das provas. 

d) Caberá à Cumberland School of Law - Samford University a elaboração de prova 
escrita e avaliação oral, sendo certo que os respectivos documentos serão, 
posteriormente, arquivados na referida instituição de ensino. 

e) Será se lecionado para obtenção de bolsa (que corresponde à matrícula para o 
primeiro ano do MCL Program, no va lor de U$ 5.462, ) o candidato melhor 
classificado no exa me se leti vo. Demais despesas e a matrícu la para o segundo ano 
serão custeadas pelo aluno premiado com a bolsa . 

f) Os demais candidatos que obtenham nota superior a 60% (sessen t a por cento) 
dos pontos distribuídos nas provas escrita e oral , cursarão o MCL Program sem 
bolsa, ou seja, custeando as matrículas e as despesas pertinentes, conforme 
previsão indicada na brochure lançada no site da Samford. (www.samford.edu + 
Master of Comparative Law Program). 

IV- Da Data e do Local dos Exames: 

a) A prova escrita será ministrada no dia 16 de março de 2017, a partir das 10 h 
por prazo máximo de 5 (cinco) horas, na sede da ESMAF - Escola da Magistratura 
Federal da 1 a Reg ião situada no Setor de Clubes Sul - Trecho 02 - Lote 21. 

b) Finalizada a prova escrita pelos candidatos inscritos, e rig ida em segu ida, terá 
início a prova o ral. 
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V- Da Examinadora: 

Professora Maria Cristina Zucchi, Desembargadora do Tribunal de Justiça de São 
Paulo Maria Cristina Zucchi, mestre em Direito Comparado pela Cumberland School 
of Law - Samford University, Doutora em Direito pela USP e professora adjunta na 
Cumberland School of Law. 

Designando para secretariar o certame a servidora Raquel Lopes Jorge, secretária
executiva da ESMAF. 

VI - Da licença para frequência ao curso: 

A aprovação na seleção não implica imediato deferimento de afastamento para 
freqüência ao curso, cabendo ao candidato aprovado as providências, ser for o 
caso, para obtenção de licença junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos 
termos da legislação de regência da matéria. 

VII - Das Despesas: 

a) A ESMAF - Escola da Magistratura Federal da 1a Região não se responsabiliza 
pelo pagamento de despesas de deslocamento e hospedagem aos candidatos que 
residam fora do Distrito Federal e que pretendam submeter-se ao exame de 
seleção. 

b) A ESMAF- Escola da Magistratura Federal da P Região e a Cumberland School 
of Law - Samford University não se responsabilizam pelas despesas de 
deslocamento e hospedagem dos Magistrados que venham a ser aprovados para o 
Mestrado em Direito Comparado, cabendo a esses o seu pagamento, inclusive 
referentes a custos de material didático exigido pela Universidade. 

VIII- Do Visto: 

A ESMAF - Escola da Magistratura Federal da 1a Região e a Cumberland School of 
Law - Samford University não se responsabilizam pela obtenção do visto especial 
para estudante junto ao Governo Americano, cabendo ao Magistrado aprovado no 
certame, logo após o recebimento da carta da Samfor as providências para 
obtenção do v isto junto à embaixada/consulados dos . . no Brasil. 

IX- Das Disposições Gerais: 



a) Não é necessária a apresentação prévia de projeto de pesqu isa. O mesmo será 
realizado logo após o início do curso, sob o acompanhamento de orientador 
designado para cada aluno. 

b) Eventuais dúvidas/pendências de cunho acadêmico serão resolvidas pela banca 
examinadora por voto da maioria e na oportunidade da aplicação das provas. No 
entanto, as dúvidas dos juízes quanto a providências para a inscrição no exame 
poderão ser dirimidas com o Juiz Federal André Prado de Vasconcelos ou com a 
Desembargadora Maria Cristina Zucchi (celular: (11) 999 15 41 90). 

c) Eventuais dúvidas/pendências de cunho administrativo serão dirimidas pela 
Secretária do Processo de Seleção. 

Brasília, 16 de fevereiro de 2017. 

L 
Dese bargador Federal NÉVITON GUEDES 

·ce-Diretor da ESMAF/TRF da P Região 

,.1- ,. 


