I SEMINÁRIO • TRIBUTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS
REGULAMENTO

DO CONCURSO

“HIROMI HIGUCHI” – MELHOR ARTIGO

Entrega do prêmio “HIROMI HIGUCHI” a artigo elaborado nos termos abaixo que se insira no tema do evento
(“TRIBUTAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS”). O artigo selecionado em primeiro lugar para ganhar o
prêmio será contemplado também com o valor de R$ 3.000,00; em segundo lugar R$ 1.500,00.

Condições: poderão participar do concurso graduandos e/ou bacharéis com residência no território nacional e
com no máximo 5 anos da data da colação de grau (graduação) na data-limite para entrega dos trabalhos.

Os artigos deverão ser submetidos por meio de e-mail endereçado à Biblioteca do IBDT
(biblioteca@ibdt.org.br), devendo também apresentar os seguintes requisitos básicos: título do trabalho,
resumo, e palavras-chave, todos escritos em dois idiomas; citações em notas de rodapé (e não pelo sistema
autor-data); referências bibliográficas completas ao final do artigo. Além disso, o artigo deverá apresentar
aproximadamente 20 laudas, seguindo as normas da ABNT.

Cada participante poderá concorrer com um único trabalho, esclarecendo-se que serão desconsiderados
aqueles artigos que deixarem de atender aos requisitos e condições fixados neste regulamento.

Serão aceitos trabalhos em coautoria, desde que todos os autores atendam individualmente aos requisitos e
condições deste edital.

O prazo improrrogável para submissão dos trabalhos é 01º/08/2019 (5ª feira).

O artigo será avaliado por Comissão designada pelo Conselho Deliberativo do IBDT. Além do artigo premiado,
a Comissão se resguarda o direito de conferir até 3 (cinco) menções honrosas para os artigos não premiados.

Os dois trabalhos premiados, bem como aqueles que receberem menção honrosa por parte da Comissão,
serão publicados nos anais do evento (“Conference Proceedings”).

Por ocasião do VI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO ATUAL, que se realizará de 21 a 23/08/2019,
os autores dos melhores trabalhos serão laureados com o Prêmio “HIROMI HIGUCHI”.

Os casos omissos serão decididos pela Comissão, e suas decisões são irrecorríveis.
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