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INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E PESQUISA DE DIREITO MILITAR – 

INBRADIM. 

“INOVAR E TRANSFORMAR PARA EXISTIR”. 

3º PRÊMIO INBRADIM DE PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA/2019 
 

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE REGENTE DOM JOÃO). 
 
 

REGULAMENTO. 
 
 
 

Dispõe sobre o 3º Prêmio INBRADIM de Produção Filosófico-Científica/2019. 

 
O Presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar – INBRADIM 

e o Curador do epigrafado Prêmio, no uso das respectivas atribuições, estabelecem o seguinte 

REGULAMENTO: 

 

Art. 1º — O 3º Prêmio INBRADIM de Produção Filosófico-Científica/2019 (ou 3º 

Prêmio INBRADIM, identificado também e simplesmente como Prêmio, ou Concurso, ou 

Certame) é promovido, coparticipativamente com entidades literoculturais, filosóficas ou 

tecnocientíficas e outros parceiros e colaboradores, pelo Instituto Brasileiro de Estudo e 

Pesquisa de Direito Militar– INBRADIM, denominado promotor, com vistas na produção 

escrita de artigos  e relatórios de pesquisa metodológica sobre o universo epistêmico 

das Ciências Militares e o diálogos destas com todas as áreas convergentes e divergentes 

do conhecimento humano, mais especificamente sobre os conteúdos constantes do art. 2º. 

§ 1º — Do Certame disposto no caput o INBRADIM é o provedor logístico-financeiro, 

comunicacional e estratégico-educacional (denominado Provedor);  

§ 2º — O Patrono do Certame é o Vulto Estadístico do Príncipe-Regente Dom João — 

precursor da Justiça Brasileira e primeiro semeador da Justiça Militar no Brasil em 1808 —, razão 

pela qual o Concurso tratado neste Regulamento recebe também o rótulo de 3º PRÊMIO 

INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO. 
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Art. 2º — Para os efeitos deste Regulamento, somente serão inscritos e avaliados no 

Certame – em pauta de áreas temáticas valoráveis em prol da inovação, avanço e modificação 

positiva das Ciências Militares – os seguintes conteúdos epistêmicos: 

 Direito Penal Militar; 

 Direito Processual-Penal-Militar;  

 Direito Administrativo-Militar,  

 Direito disciplinar Militar;  

 Direito Previdenciário Militar;  

 Direito Marítimo; 

 Direito Aeronáutico;  

 Direito Ferroviário;  

 Direito Rodoviário; 

 Direito Ambiental; 

 Direito Militar-Comparado;  

 História Militar;  

 História do Direito Militar,   

 Segurança Privada,  

 Segurança Viária e Mobilidade Urbana. 

 Defesa,  

 Segurança Alimentar,  

 Mobilização,  

 Logística Militar; 

 Matriz Energética Brasileira; 

 Crimes Cibernéticos 

 Prova Digital 

 Direito Constitucional Militar. 
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 Linhas de pesquisas, ou áreas de conhecimento afins, ou conexas, ou 

correlatas, com os incisos a este anteriores, ou entre eles 

interdisciplinares 

Art. 3º — Ao 3º Prêmio INBRADIM de Produção Filosófico-Científica poderão 

concorrer Pessoas de qualquer profissão ou qualificação, atendidas as exigências 

constantes deste Regulamento, mediante o recolhimento da taxa de R$110,00(cento e 

dez reais) por depósito ou transferência bancaria através do Banco Cooperativo 

Sicoob 756, Agencia 4262-5, conta corrente 9004.432-0, em nome do INSTITUTO 

BRASILEIRO DE DIREITO MILITAR- INBRADIM – CNPJ 14.772.041/0001-00 , com 

sede em Belo Horizonte- Minas Gerais. 

Art. 4º — Cada Concorrente poderá   inscrever no Certame só um texto ( artigo 

filosófico, científico ou tecnocientífico), em prosa prioritariamente dissertativa, escrito 

em Língua Portuguesa e inédito, sobre um dos conteúdos epistêmicos estabelecidos no 

art. 2º, com título, sem nome nem pseudônimo do Autor, observadas as seguintes 

formalidades: 

I — Formatação do Texto: 

 
 - O texto original terá o limite de, no mínimo, cinco e, no máximo, dez 

páginas A-4, incluídos o resumo, tabelas, ilustrações e referências (não se inscreverão 

monografias, nem trabalhos de conclusão de curso, nem dissertações, nem teses, nem 

quejandos). 

 

 

 - Fonte "Times New Roman", estilo normal, tamanho 12. 

 - Espaço 1,5 entre linhas e alinhamento justificado. 

 - Margens: esquerda = 3 cm; superior, inferior e direita = 2,5 cm. 

 -  Numeração: ao final da página, centralizada. 

 
 - Parágrafos iniciados a 1,25 cm da margem esquerda. 

 
 

 
II — Elementos do Texto: 

 
 - Elementos Pré-textuais: 

a) Título e subtítulo, se houver: devem figurar na página de abertura do texto, 

diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e expressos na língua do texto. 

b) Resumo na Língua do Texto: elemento obrigatório, constituído de sequência de 
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frases concisas e objetivas e não de simples enumeração de tópicos, deve traduzir, 

sinteticamente, o conteúdo do trabalho. Elaborado em no máximo duzentas e cinquenta 

palavras, o resumo é seguido das palavras representativas do conteúdo do trabalho 

(palavras-chave ou descritores), conforme NBR 6028/2003. 

c) Palavras-Chave na Língua do Texto: elemento obrigatório, as palavras-chave 

devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-Chave”, separadas por 

ponto e finalizadas também por ponto. Recomenda-se o limite de até cinco palavras-chave. 

 

 - Elementos Textuais (organizar-se-ão, mesmo implicitamente, em introdução, 

desenvolvimento e conclusão): 

a) Introdução: parte inicial do texto na qual devem constar a delimitação do assunto 

tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do texto. 

Trata-se do elemento explicativo do Autor ao Leitor. 

b) Desenvolvimento: parte principal do texto, competente para a exposição 

ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme NBR 

6024/2003. Parte mais extensa do texto, visa a expor as principais ideias. É, em essência, a 

fundamentação lógica do trabalho. 

 

 

 

c) Conclusão ou Considerações Finais: parte final do texto na qual se apresentam os 

desfechos correspondentes aos objetivos ou questões da pesquisa. A conclusão realça os 

resultados obtidos na pesquisa ou estudo. Deve ser breve e pode incluir recomendações ou 

sugestões a leitores, autoridades ou quaisquer outros destinatários da pesquisa. 

 

 - Elementos Pós-textuais. 

São constituídos de: 

a) Resumo em Língua Estrangeira: elemento obrigatório, versão do resumo na língua 

do texto para o idioma de divulgação internacional, com as mesmas características: Abstract 

(Inglês), Resúmen (Espanhol), Précis ou Abrégé (Francês). 

b) Palavras-Chave em Língua Estrangeira: elemento obrigatório, versão das palavras- 

chave na língua do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira: Key-words 

(Inglês), Palabras clave (Espanhol), Mots-clé (Francês). 

c) Nota (s) Explicativa (s), se houver: a numeração das notas explicativas é feita em 

algarismos arábicos. Não se inicia a numeração a cada página. 

d) Referências: elemento obrigatório (somente aos Concorrentes autores de 
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Relatório de Pesquisa e outros Textos vinculados ao Processo de Metodologia Científica, segundo 

as exigências baixadas pela ABNT): dele ficam desobrigados os Autores de Ensaio, modalidade 

epistêmico-dissertativa produzida por Pessoa de notória autoridade no assunto por indiscutível 

experiência intelectual ou tecnoprofissional consagrada. 

§ 1º — As inscrições no Certame serão feitas, de 15 de abril d e   2019 a  15   de abril de 

2020, pela Internet, no endereço eletrônico www.inbradim.com.br/premio, mediante remessa 

do texto concorrente (com título, sem nome nem pseudônimo do Autor) e ficha de inscrição 

do respectivo Autor, de acordo com o Apêndice I a este Regulamento. 

§ 2º — Além da postagem eletrônica disposta no §1º, o Autor Concorrente deverá 

remeter seu texto em três vias impressas (mediante SEDEX com aviso de recebimento, segundo o 

padrão adotado pelos Correios) acondicionadas em envelope, contendo: 

1. Ficha de inscrição; 

2.  Certidão de correção do texto assinado por professor de português com titulação 

mínima de mestre; 

3.  Declaração de cessão de direitos autorais; 

4.  Comprovante de pagamento da taxa; 

5. Autorização para publicação.  

 

A documentação tem cunho obrigatório devendo ser colocada em envelope 

opaco e lacrado, explicitamente endereçado ao: 

3º PRÊMIO INBRADIM DE PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA/2019. 
 

Aos cuidados do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar – 
INBRADIM. 

 

Rua Platina, nº 421 – Prado. 
 

CEP: 30.411-131 – Belo Horizonte – MG. 

 

§ 3º — Na pauta do Remetente, apenas se registrarão os seguintes caracteres: 

 
REMETENTE: INBRADIM. 

 

CEP: 30.411-131. 

 

Art. 5º — Até 15 de abril d e    2  0 2 0 , o Inbradim consolidará as inscrições e 

codificará, numericamente, os textos recebidos e respectivas fichas de inscrição. 

http://www.inbradim.com.br/premio


6  

§ 1º — Em 17 de abril de 2020, o P r o v e d o r    do 3º Prêmio INBRADIM 

encaminhará a julgamento os textos validamente inscritos e codificados. 

§ 2º — O INBRADIM custodiará as fichas de inscrição codificadas e, em época oportuna, 

, identificará os Concorrentes mais bem-classificados. 

Art. 6º — Em 10 maio de 2020, o I N B R A D I  M    proclamará os resultados do 

Concurso, os quais serão divulgados no site e mídias sociais.  

Parágrafo único — O promotor do Concurso poderá  exigir do Autor  inscrito a 

comprovação de seus registros pessoais contidos na Ficha de Inscrição (Apêndice I) e da 

originalidade e ineditez do conteúdo de seu texto. 

Art. 7º — Competem: 

 
I — ao    Provedor: 

 
a) a plena e efetiva divulgação deste Regulamento e atos com ele correlatos ou afins; 

b) as providências administrativas (inclusive de impressão e reprodução de textos e 

documentos) para efetivação do Certame, preparo e expedição de correspondências, 

e execução do processo de editoração e arte-finalização da Coletânea dos Textos 

Vencedores do 3º Prêmio INBRADIM de Produção Filosófico-Científica/2019, se esta 

for publicada; 

c) A orçamentação e o custeio dos atos decorrentes da alínea “a” deste mesmo artigo e 

da publicação da referida Coletânea (nas formas impressa e virtual), bem como dos 

atos e providências de cerimonial e confecção da Medalha (Apêndice II) e respectiva 

Réplica (Apêndice III), dispostas no art. 10 deste Regulamento; 

 

 

d) A cobertura financeira de todos os meios necessários ao cumprimento deste 

Ato Normativo; 

e) A nomeação e a destituição do Presidente e Integrantes da Comissão Julgadora 

dos Textos Inscritos no Certame, cujos trabalhos se exercerão em regime de 

voluntariado; 

f)A  coordenação das atividades de planejamento e execução, julgamento e 

premiação, Explícitas ou implícitas neste Regulamento; 

g) A organização e coordenação dos procedimentos de editoração, 

ilustração, composição, catalografação e arte-finalização dos Textos 

Classificados no Concurso; 

h) A estruturação e prefaciação da Coletânea dos Textos Vencedores do 

Certame, se esta for publicada; 
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i) A indicação  e nomeação do Presidente e Integrantes da Comissão Julgadora dos 

Textos Inscritos no Certame, cujos trabalhos se exercerão em regime de 

voluntariado; 

j) O convite a Especialistas da Comunidade Filosófica-Científica para 

colaboração no Certame, cujos trabalhos se exercerão em regime de 

voluntariado; 

k) A  solução dos casos fortuitos ou omissivos neste Regulamento, em u l t i m a   instância. 
 
 
 

 

 

Art. 8º — O julgamento dos Textos inscritos neste 3º Prêmio INBRADIM Príncipe Dom 

João caberá a uma Comissão composta de três a cinco Intelectuais capacitados para os 

conteúdos enumerados no art. 2º, qualificados com pós-graduação stricto sensu – admitida a 

consideração de notório saber prolatada por Autoridade Educacional Pública em Ciências 

Militares e conferida a Professor ou Pesquisador autor de, pelo menos, um livro publicado 

sobre qualquer dos conteúdos ( ou respectivas linhas de pesquisa, ou áreas de 

conhecimento) escalonados no dito art. 2º —, nomeada pelo Presidente do Instituto Brasileiro 

de Estudo e Pesquisa de Direito Militar– INBRADIM, para a escolha e classificação dos 

melhores Trabalhos, os quais poderão ser publicados pelo INBRADIM em versão digital ou, 

em tiragem relevante, na forma impressa, encadernada e encapada. 

Parágrafo único — A Comissão Julgadora, cujas decisões se revestem de soberania e 

irrecorribilidade p  l   e  n  a  s ,  decidirá  sobre  seus  critérios de julgamento e métodos de trabalho. 

Art. 9 — Aos Vencedores do Certame – assim considerados os Autores cujos textos 

hajam obtido a média igual ou superior a 8,50 (oito vírgula cinquenta) na escala valorativa de 0 

(zero) a 10 (dez) das notas prolatadas pela Comissão Julgadora disposta no art. 8º — serão 

conferidas, com o respectivo Diploma, a Medalha Príncipe Dom João (Apêndice II), cunhada em 

ouro simbólico,  mais um exemplar da Coletânea disposta nas alíneas “b” e “c” do inciso I do 

caput do art. 7º, se esta for publicada na forma impressa. 

Parágrafo único — A cada Autor do engenho armorial ou heráldico da Medalha e Réplica 

mencionadas no caput deste artigo será conferido um exemplar de cada uma dessas Láureas, 

com o competente Diploma. 

Art. 10 — A cada Julgador de Texto conferir-se-ão, cumulativamente, um exemplar dos 

citados Diploma e Réplica para lapela, acrescidos de um exemplar da Coletânea disposta nas 

alíneas “b” e “c” do inciso I do caput do art. 7º, se esta for publicada na forma impressa. 

Art. 11 — Outras láureas – inclusive pecuniárias – poderão ser conferidas aos Vencedores 
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do Prêmio, Julgadores de Textos e Pessoas voluntariamente empenhadas em misteres 

dispostos neste Regulamento. 

 

Art. 12 — Se, por falta de qualidade ou mérito metodológico, epistêmico, pesquísico ou 

redatorial, os textos apreciados não satisfizerem a este Regulamento, alguns ou todos os Prêmios 

dispostos nos arts. 9 e 10 poderão ser cancelados, com base em inequívoco parecer firmado 

pela Comissão Julgadora. 

Art. 13 — As cerimônias de diplomação e premiação dos Vencedores do Certame e outras 

Pessoas estabelecidas neste Regulamento serão realizadas no III CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS: MILITAR, TECNOLOGIA, SEGURANÇA, 

INTELIGÊNCIA, DEFESA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO. “Construindo 

Diálogos em Terras Sul-Mato-Grossenses” que ocorrerá no campus da UNIDERP em 

Campo Grande – MS aos dias 19, 20 e 21 de maio de 2020 ou em caráter 

excepcional em data definida pelo provedor; 

Parágrafo único — Após as cerimônias dispostas neste artigo, as vias dos textos não 

premiados serão destruídas. 

Art. 14 — O promotor deste Concurso poderá, exclusivamente para publicidade do 

mesmo Certame, expor, divulgar e editar o texto e a imagem pessoal de qualquer Autor de 

texto inscrito, sem a Ele dever nenhum direito autoral-patrimonial nem ônus financeiro ou cível, 

em razão de referida publicidade. 

 

Art. 15 — A simples aceitação deste Regulamento implica a cessão do respectivo direito 

autoral-patrimonial pelo Autor Laureado ao promotor do Certame, para a publicação 

possibilitada por este Regulamento. 

 

Art. 16 — Não poderão inscrever-se neste Concurso as Pessoas envolvidas no respectivo 

processo de planejamento, execução, julgamento, premiação ou publicação, nem seus familiares, 

dependentes, ascendentes ou descendentes de até terceiro grau. 

 

Art. 17 — Será desclassificado todo e qualquer texto inscrito contrário a este 

Regulamento. 

Art. 18 — Os casos fortuitos ou omissivos neste Regulamento serão resolvidos, em 
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única  instância, pelo Presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar 

– INBRADIM. 

 
 

 

 

 
 

 
Art. 19 — Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura. 

Art. 20 — Revogam-se as disposições contrárias. 

 
 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 
 

 
 

 

 

 

Professor Mestre - Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS 

SANTOS, Presidente do INBRADIM –  Provedor. 
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Apêndice I ao Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE 

PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA /2019 

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO). 

INSCRIÇÃO Nº   
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do 

Concorrente 

 

E-mail  

Cart. Ident. (RG) do 

Concorrente 

 

 
Endereço 

Rua No 

Bairro Cidade CEP 

Telefone (s)  Escolaridade:  

Texto 

inscrito 

Título: 

Concordo com todo o conteúdo do Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE 

PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA /2019. 

 
Ass.   

Autor Inscrito. 

 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 
 
 
 
 

 
 
 

Professor Mestre -  Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS 

SANTOS, Presidente INBRADIM – Provedor. 
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Apêndice II ao Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE 

PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA /2019- 

CERTIDÃO DE CORREÇÃO TEXTUAL 

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO). 

 

 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 
  
 

 

 

Professor Mestre -  Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS 

SANTOS, Presidente INBRADIM –  Provedor. 

 
 

. 
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Apêndice III ao Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE 

PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA /2019 

CESSÃO DE DIREITOSAUTORAIS  

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO). 
 
 
 

 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 
 
 

 

 

Professor- Mestre Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS 

SANTOS, Presidente INBRADIM –  Provedor. 
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Apêndice IV ao Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE PRODUÇÃO FILOSÓFICO-

CIENTÍFICA /2019 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA 

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM 

JOÃO). 

 

 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 

 

   

Professor Mestre-  Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS SANTOS,  

Presidente INBRADIM – Provedor. 

 

 

 

 

 

 



14  

 

Apêndice V ao Regulamento do 3º PRÊMIO INBRADIM DE PRODUÇÃO 

FILOSÓFICO-CIENTÍFICA /2019 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

(3º PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO). 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO 

 NOME COMPLETO, Brasileiro(a), Solteiro(a), portador da Cédula de 

Identidade nº __________, SSP/RS, CPF nº __________, Profissão, residente na 

_______________, nº ____, Bairro, Cidade, UF, CEP, vem, por meio desta, AUTORIZAR o  

Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar – INBRADIM, CNPJ nº 

14.772.041/0001-00, situado na Rua Platina, nº 421, Prado, Belo Horizonte – MG, CEP nº 

30.411-131, responsável pela edição da REVISTA TRIBUNA CASTRENSE, a publicar a obra 

“.....................................................................................................”, de minha autoria, da qual 

dispenso qualquer tipo de remuneração ou contraprestação econômica pela divulgação do 

referido trabalho, cedendo neste ato, os meus direitos de autor.  

Declaro, para os devidos fins, sob a responsabilidade civil e criminal da 

legislação atual vigente, que eu sou o autor do artigo. Declaro, ainda, que o artigo é INÉDITO 

no Brasil e sua publicação não encontra-se pendente em outro local, considerando-se 

licenciado com EXCLUSIVIDADE para a Revista Tribuna Castrense do INBRADIM, publicação 

do Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar, pelo prazo de dez anos a contar 

da publicação efetiva da Revista.  

 .........................................., ........... de ........................................ de ______.  

ASSINATURA 

_____________________________________ 

NOME COMPLETO 

INBRADIM, em Belo Horizonte – MG, 15 de maio de 2019. 

  

Professor Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS SANTOS, 

Presidente INBRADIM –  Provedor. 
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INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E PESQUISA DE DIREITO MILITAR – 

INBRADIM. 

“INOVAR E TRANSFORMAR PARA EXISTIR”. 

III PRÊMIO INBRADIM DE PRODUÇÃO FILOSÓFICO-CIENTÍFICA/2019 

(III PRÊMIO INBRADIM PRÍNCIPE DOM JOÃO). 

 

DELIBERAÇÃO Nº 1/2019. 

 

O Provedor do III PRÊMIO INBRADIM de Produção Filosófico-Científica/2019 (III Prêmio 

INBRADIM Príncipe Dom João), com base na alínea g do inciso II do art. 7º e no art. 19 do 

Regulamento do mesmo Certame Filosófico-Científico, em razão de urgências estruturais 

provocadas pela depressão econômica e política que inviabilizaram a realização e encerramento 

do evento em 2019, DELIBERAM: 

1. Os arts. 4º § 1º, 5º e 6º do Regulamento do dito Concurso de Produção Intelectual 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 1º — As inscrições no Certame serão feitas, de 15 de abril d e   2019 a  15   de abril de 

2020, pela Internet, no endereço eletrônico www.inbradim.com.br/premio, mediante remessa do 

texto concorrente (com título, sem nome nem pseudônimo do Autor) e ficha de inscrição do 

respectivo Autor, de acordo com o Apêndice I a este Regulamento. (...) 

§3º - Reputam-se válidas todas as inscrições e trabalhos apresentados até a presente 

data, sem nenhum prejuízo aos concorrentes. 

               (...) 

Art. 5º — Até 15 de abril d e    2  0 2 0 , o Inbradim consolidará as inscrições e codificará, 

numericamente, os textos recebidos e respectivas fichas de inscrição. 

§ 1º — Em 17 de abril de 2020, o P r o v e d o r    do 3º Prêmio INBRADIM encaminhará a 

julgamento os textos validamente inscritos e codificados. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjspr-RvoDRAhVCkJAKHUwFDTgQjRwIBw&url=http://inbradim.com.br/suspen-disse-a-pellen-tesque-dui/&psig=AFQjCNHBKnfsg1bXqp3TtM3ue4rwk0w1Zg&ust=1482244736240704
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§ 2º — O INBRADIM custodiará as fichas de inscrição codificadas e, em época oportuna, , 

identificará os Concorrentes mais bem-classificados. 

Art. 6º — Em 10 maio de 2020, o I N B R A D I  M    proclamará os resultados do Concurso, 

os quais serão divulgados no site e mídias sociais. (...).” 

2.  Considera-se inteira e preservada a redação de todos os outros excertos do 

Regulamento vigente a partir de 15 de abril de 2019, quando foi assinado. 

 

3. Esta Deliberação entra em vigor a partir de 28 de outubro de 2019. 

 

INBRADIM, em Belo Horizonte-MG, 30 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 (a)Professor Tenente-Coronel MURILO FERREIRA DOS SANTOS, 

Presidente do INBRADIM – Primeiro Provedor. 

 


