
Edital Nº 001/2021 – ENM

O Diretor-Presidente da Escola Nacional da Magistratura – ENM, Desembargador Caetano Levi 
Lopes, e a Coordenadora Executiva Marcela Carvalho Bocayuva no uso de suas atribuições 
resolvem tornar público os critérios do sorteio dos livros jurídicos.

1 - PROJETO
1.1. Justificativa: A Escola Nacional da Magistratura contempla em seu Regimento Interno a 
contribuição permanente com o estudo da realidade jurídica, econômica, social e histórica do 
país. Dentre suas finalidades está o aprimoramento cultural da comunidade jurídica para o 
desenvolvimento da ciência jurídica. Assim, a realização deste projeto tem como objetivo a 
dinamização, aperfeiçoamento e humanização do serviço judiciário aos atores da comunidade 
jurídica e público geral, estimulando a integração e inclusão educativa.

1.2. OBJETIVOS
1.1.2 Promover estudos de modernização, conhecimento e cultura a sociedade;
1.1.3 Apresentar as produções acadêmicas, temáticas dos cursos e eventos de aperfeiçoamento 
técnico, cultural e humanístico desenvolvidos pela ENM;
1.1.4 Contribuir com o desenvolvimento da ciência jurídica de forma participativa inclusiva.

2 - PRÊMIO: Livros jurídicos
- 1 Livro: Lei Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Detalhes da Obra: Editora D'Plácido, 
Ano
2020, por Renee do Ó Souza (Organizador).
- 1 livro: Resumo de Direito Penal: Tomo I - Parte Geral. Detalhes da Obra: Editora JH Mizuno, 
Ano
2020, por Luiz Fernando Rossi Pipino (Autor), Renee do Ó Souza (Autor, Coeditor)
- 1 livro: Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade. Detalhes da Obra: Editora Juspodivm,
Ano 2020, por Renee do Ó Souza (Autor)
2.1.Serão efetuados três sorteios distintos, um para cada livro jurídico citado no item acima.
2.2. Os prêmios serão enviados aos ganhadores pelo correio, sem possibilidade de alteração de 
livro.
2.3. O prêmio é pessoal e intransferível. A premiação, objeto desse sorteio, não poderá, em 
nenhuma hipótese, ser revertida em espécie, outro produto ou serviço, dar direito a troca ou ser 
transferida a quem quer que seja.

3. INSCRIÇÃO
3.1. A inscrição é gratuita, podendo participar do sorteio qualquer pessoa que possua endereço 
válido no território brasileiro para envio das obras.
3.2. A inscrição do(a) interessado(a) implica o conhecimento e a aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste edital e nos demais instrumentos reguladores dos quais o 
participante não poderá
alegar desconhecimento, sendo as informações prestadas no ato da inscrição de inteira 
responsabilidade dos inscritos.
3.3. A inscrição será online e realizada através do link ou QR Code no período do dia 15 de julho 
de 2021, a partir das 18h, até o dia 25 de julho de 2021, encerrando às 23h59.



                                                            QR Code de inscrição

Link: https://forms.gle/QwPzz5noCwdAHRWE6
3.4 É de inteira responsabilidade do(a) interessado(a) o preenchimento do formulário de inscrição. 
O interessado(a) deverá escolher apenas um (1) livro para participar do sorteio.
3.5 Cada interessado(a) poderá preencher o formulário de sorteio uma única vez.

4. CRONOGRAMA

 

5. SORTEIO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. Os sorteios serão realizados no dia 26 de julho de 2021, às 14h, por meio da plataforma 
automática: https://sorteador.com.br/embaralhador/importar.
5.2. O sorteio será gravado e o resultado será disponibilizado no site e redes sociais da ENM.
5.3. Os ganhadores serão comunicados(as) via e-mail e/ou telefone informado no formulário da 
inscrição. Por isso, é de responsabilidade do sorteado informar os dados atualizados.

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Caso algum participante seja desclassificado, por não observância das regras deste edital, 
será convocado um novo sorteio posteriormente.
6.2. Ao participar, o(a) interessado(a) cederá de forma gratuita a ENM os direitos de uso de 
imagem e nome para eventual publicidade no site, redes sociais e e-mail, sem limite de tempo, 
podendo a ENM utilizá-las a seu critério, dentro do limite da legalidade.
6.3. A ENM se reserva no direito de, a qualquer tempo, sem prévio aviso, modificar os critérios do 
sorteio ou determinar o seu encerramento, no caso de constatar fraude, plágio, dificuldade técnica 
ou qualquer outro fator fora do seu controle, que traga risco ao presente sorteio, aos interessados 
ou quaisquer terceiros.
6.4. Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital deverão ser 
encaminhadas ao seguinte endereço eletrônico com o assunto “SORTEIO”: 
secretaria@enm.org.br

Brasília, 15 de julho de 2021.


