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PORTARIA STN N° '13'2, DE.30 DE DEZEMBRO DE 2010

o

SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL, Substituto, no uso das
atribuicoes que the confere 0 inciso V do Art. 100 do Regimento lnterno da STN, aprovado
pe1a Portaria MF n° 141, de 10 de julho de 2008, com 0 objetivo de promover 0 debate sobre
temas de interesse da STN, estimulando a producao e a disseminacao do conhecimento
cientifico do corpo funcional, resolve:
Art. 1° lnstituir a Serie de Textos para Discussao da Secretaria do Tesouro
Nacional e aprovar as norm as para publicacao de artigos, nos termos do anexo a esta Portaria.
I

Art. 2' Esta Portaria en
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rna data de sua publicacao,
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ANDRE LULL

!~.l;T -'DE PAIVA FILHO
JEXO

SERIE DE TEXTOS PARA DISCUSSAO DA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Normas para Publicacao de Artigos
DISPOSIc;OES GERAIS
Art. 1° A Serie de Textos para Discussao destina-se a publicacao de artigos
tecnico-cientificos, com permissao de aces so aberto e gratuito por meio do sitio da Secretaria
na internet, podendo haver a divulgacao impressa destinada a centros de pesquisas, bibliotecas
e universidades do pais.

DO CONSELHO EDITORIAL
Art. 2 0 Fica instituido

0

Conselho Editorial,

0

qual sera composto por:

I - representante e suplente da Subsecretaria de Assuntos Corporativos,
indicados pelo respectivo Subsecretario;
II - representante e suplente da Subsecretaria de Politica Fiscal, indicados pelo
respectivo Subsecretario:
III - representante e suplente da Subsecretaria da Divida Publica, indicados
pelo respectivo Subsecretario:
T\r - representante e suplente da Subsecrerarie de Relacoes F~~-~2:12e::~as
Intergovernamentais, indicados pelo respective Subsecretario:
V - representante e suplente da Subsecretaria de Planejamento e Estatisticas
Fiscais, indicados pelo respectivo Subsecretario;
VI - representante e suplente da Subsecretaria de Contabilidade Publica.
indicados pelo respectivo Subsecretario: e
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representante e suplente da Assessoria Econornica, indicados pelo

Art. 3° Sao atribuicoes do Conselho Editorial:
Ielaborar pareceres sobre trabalhos submetidos it serie;
II - responder consultas sobre a Serie de Textos para Discussao;
III - submeter ao Secretario do Tesouro Nacional proposta de alteracao deste
normativo; e
IV - manter atualizado urn banco de pareceristas.

Art. 4° 0 Conselho Editorial reunir-se-a uma vez por mes, des de que haja
trabalho submetido aapreciacao para compor a Serie de Textos para Discussao.
Art. 5° A coordenacao dos trabalhos do Conselho Editorial sera exercida por
membro eleito na primeira reuniao do conse1ho a cada ano, que ficara responsavel pelas
seguintes atribuicoes:

Iredigir documento contendo as deliberacoes das reunifies;
II - distribuir os trabalhos para leitura dos membros;
III - realizar contatos com os autores; e
IV - guardar e zelar por toda docurnentacao e dados originarios das atividades
do Conselho Editorial.
Paragrafo umco. 0 Conselho Editorial, a seu criterio, podera designar urn
assistente editorial, que sera responsavel por auxiliar 0 Conselho Editorial, bern como sua
coordenacao, em suas atribuicoes,
Art. 6° As decisoes do Conselho Editorial serao tomadas por voto da maioria
simples de seus membros, nao tendo direito a voto 0 assistente editorial.

DA PRE-AVALIAc;AO DOS TRABALHOS
Art. 7° Os trabalhos submetidos a Serie de Textos para Discussao serao,
preliminarmente, examinados pelo Conselho Editorial que verificara a pertinencia do
conteudo, a qualidade cientifica e 0 cumprimento dos criterios de publicacao na Serie.

Art. 8" Para fins de analise do rrabalho, 0 Conselhc Editorialescolhera urr
parecerista. Este tera 0 prazo de ate dois meses para apresentar parecer, apontando, se
necessario, sugestoes de melhoria no conteudo e na forma do texto.
Paragrafo unico. (] Conselho Editorial. a seu criterio, podera escolher un;
segundo parecensta, casu eonsidereJ parecer anterior insuficiente para <: decisao sobre :
artigo.
Art. 9° 0 Conselho Editorial elaborara parecer no qual classificara os trabalhos
em:
I-

Tecnicamente adequado para a Serie de Textos para Discussao:
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E!egive! - necessita de revisao para ser novamente submetido

a

apreciacao; e
III - Tecnicamente inadequado - nao atende os requisitos tecnicos minimos
estabelecidos pelo Conselho Editorial.
§ 1° as trabalhos classificados como tecnicamente adequados serao
encaminhados para avaliacao do Comite de Etica e de Padroes de Conduta dos Servidores da
Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com 0 parecer do Conselho Editorial.
§ 2° as trabalhos elegiveis serao devolvidos ao autor com sugestoes de
alteracao no conteudo e na forma que, uma vez efetuadas, poderao ensej ar a reapresentacao
do artigo ao Conselho Editorial para nova avaliacao.
§ 3° a autor podera, no momenta da reapresentacao de trabalhos elegiveis,
solicitar a troca de parecerista, desde que apresente ao Conselho Editorial argumentos que
justifiquem a alteracao.
§ 4° as trabalhos considerados tecnicamente inadequados serao rejeitados em
carater permanente.
DA AVALIA<;AO DO CONTEUDO
A....rt. 10. A avaliacao dos trabalhos ocorrera em formato de revisao que preserve
o anonimato do parecerista e do autor.

Art. 11. a parecerista e 0 autor agirao de forma profissional e impessoal,
obedecendo aos principios estabelecidos no Comite de Etica e Padroes de Conduta dos
Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional. A inobservancia destes principios acarretara na
troca de parecerista ou na rejeicao do artigo, em decisao a ser tomada pelo Conselho Editorial.
Art. 12. A avaliacao do parecerista devera considerar prioritariamente a
qualidade tecnico-cientffica do texto, cabendo apontamentos construtivos com 0 prop6sito de
melhorar a exposicao e desenvolvimento do tema, e devera observar os seguintes criterios:

ISTN e para a gestae
II HI IV conhecimento;
V
VI -

contribuicao do trabalho para a literatura relacionada as atribuicoes da
de politicas publicas;
atualidade do tema;
originalidade do conteudo:
relevancia e consistencia te6rica para 0 desenvolvimento da area de
qualidade do referencial te6rico:
cualidade da redacao e organizacao do texto:

VIII - qualidade da analise e discussao dos dados (se for c caso): e
IX - conclusoes: consecucao, fundamemo e coerencia.
Art. 13. as pareceristas poderao solicitar ao autor, par meio da coordenacao do
Conselho Editorial ou do assistente editorial, material adicional necessario para a avaliacao do
artigo, como bases de dados, c6digo fonte, anexos, entre outros.
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material solicitado no prazo

DO PROCESSO DE AVALIA <;::A 0 DOS TRABALHOS
Art. 14. Apos 0 parecer favoravel do Conselho Editorial, 0 trabalho
acompanhado das analises -, devera ser submetido a apreciacao do Comite de Etica e Padroes
de Conduta dos Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, que podera manifestar-se
contrario a publicacao, em carater irreversivel.

DA INSCRI<;::Ao DO ARTIGO
Art. 15. As inscricoes dos trabalhos somente serao aceitas na Serie quando a
autoria ou coautoria for de servidor lotado ou em exercicio na Secretaria do Tesouro
Nacional, havendo ciencia da chefia imediata.
Paragrafo unico. Os servidores que cornpoem 0 Conselho Editorial poderao
inscrever trabalhos na Serie de Textos para Discussao, ficando, porem, impedidos de
participar das reunioes de avaliacao, cujas substituicoes deverao recair aos respectivos
suplentes.
A..rt,
. 16. As inscricoes serao realizadas par meio do formulario eletronico
disponivel na Intranet do Tesouro Nacional, em local reservado exclusivamente para a
inclusao dos dados de autoria ou coautoria, quando ocorrer.

§ 1° as servidores que estiverem em exercicio fora do Tesouro Nacional
deverao enviar a solicitacao de inscricao a coordenacao do Conselho Editorial.
§2° Ao inscrever 0 trabalho na Serie de Textos para Discussao, 0 autor estara
de acordo com as normas de publicacao, concordando que 0 texto pas sara a integrar 0 acervo
cientifico da Secretaria, onde sua divulgacao ou reproducao, no todo ou em parte, independera
de sua autorizacao.
Art. 17. A inscricao de artigo na Serie de Textos para Discussao esta restrita a
trabalhos ineditos, nao publicados na irnprensa, internet ou livro, nem apresentados em
periodicos, no Brasil ou no exterior.

Paragrafo unico. Tarnbem serao considerados ineditos os textos apresentados
em anais de encontros cientificos, de circulacao restrita a universidades, congressos.
seminaries, simposios e centros de pesquisa, como notas e textos para discussao e similares.
DA APRESE.'\'L-\.C:::.~O DOS TR.c\.BALHOS
Art. 18. 0 Conselho Editorial elaborara guia de procedimentos para publicacao
de Textos para Discussao,

§ 1° as trabalhos somente poderao ser redigidos no idioma portugues.
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§2° Adicionalmente, os autores poderao solicitar ao Conselho Editorial a
divulgacao dos seus trabalhos publicados na Serie tambem nos idiomas ingles e espanhol,
ficando a cargo dos autores a producao dessas versces.
§3° Excepcionalmente, em se tratando de trabalhos efetivamente produzidos
em cursos realizados no exterior, os mesmos poderao ser redigidos somente em ingles ou
espanhol, com apresentacao de resumo em portugues.

Art 19. Para garantir 0 anonimato do processo de avaliacao, os autores nao
poderao fazer no corpo do texto qualquer identificacao pessoal e de relacoes interpessoais de
trabalho, dentre outras,
Art. 20. Os trabalhos publicados deverao conter obrigatoriamente nota
informando que as opinioes apresentadas nao representam, necessariamente, as da Secretaria
do Tesouro Nacional ou de seus membros, recaindo aos autores a responsabilidade pelo
conteudo, bern como os eventuais erros, omissoes e infringencias a direitos autorais de
terceiros.
Art. 21. A utilizacao de bases de dados exclusivas da Secretaria do Tesouro
N acional em trabalhos submetidos a Serie somente sera permitida com a concordancia das
areas envolvidas ou dos respectivos Subsecretarios.

DISPOSIc;6ES FINAlS
Art. 22. 0 resultado da avaliacao final do Conselho Editorial sera encaminhado
ao primeiro autor do trabalho, por correio eletronico, no prazo de ate 06 (seis) meses, a partir
da data de recebimento do artigo.
Art. 23. Depois de aprovado, 0 trabalho devera ser submetido
ortografica e gramatical, antes de sua publicacao no sitio da SIN na internet

a revisao

Art. 24. Cabe a Coordenacao-Geral de Desenvolvirnento Institucional 
CODIN orientar e supervisionar as etapas de editoracao e acabarnento das publicacoes,
zelando pela identidade visual da Secretaria e pela aplicacao de normas afins.
Art. 25. Fica assegurado aos autores 0 direito de submeter os trabalhos
publicados na Serie de Textos para Discussao a periodicos nacionais ou internacionais.
Art. 26. As manifestacoes externas dos autores e co-autores a respeito dos
trabalhos publicados na Serie de Textos para Discussao somente poderao ser realizadas por
meio da Assessoria de Imprensa do Ministerio da Fazenda e em confonnidade com 0 disposto
no Comite de Etic2 e Pa.iroes de Conduta dos Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 2'. Os casas omissos serao resoividos pelo Conselho Editorial.

