Normas de submissão de trabalhos à
Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central

1. Os trabalhos devem ser encaminhados ao Conselho Editorial da Revista da PGBC, pelo endereço
revista.pgbc@bcb.gov.br, em arquivo Word ou RTF, observando-se as normas e parâmetros de editoração adiante
estabelecidos.
2. Os autores filiados a instituições estrangeiras podem encaminhar trabalhos redigidos em inglês ou espanhol.
3. Os autores de trabalhos publicados na Revista da PGBC não fazem jus aos direitos patrimoniais pertinentes a sua
criação ou a remuneração de qualquer natureza, sendo, contudo, detentores dos direitos morais de seus trabalhos.
4. CONFIGURAÇÃO DOS TRABALHOS – Os trabalhos enviados devem ser compostos de 10 a 20 páginas, redigidas
em fonte Times New Roman tamanho 12, com espaçamento entre linhas simples. Variações para mais ou para menos
serão analisadas pelo Conselho Editorial da Revista da PGBC. A configuração das páginas deve observar os seguintes
parâmetros:
a) MARGENS: superior – 3 cm; inferior – 2 cm; esquerda – 3 cm; direita – 2 cm
b) TAMANHO: 210 x 297 mm (folha A4)
c) NUMERAÇÃO: a partir da segunda página (considerada a primeira), na margem superior direita
5. TÍTULO – O título do trabalho deve ser escrito no topo da página, com apenas a primeira letra de cada palavra em
maiúscula, salvo nos casos em que o uso de letra minúscula seja obrigatório. O subtítulo do trabalho deve ser escrito
com todas as letras em minúscula, salvo nos casos em que o uso de letra maiúscula seja obrigatório (exemplo:
“Governança Cooperativa: as funções estratégicas e executivas em cooperativas de crédito no Brasil”). Título e
subtítulo do trabalho devem ser escritos na mesma linha, alinhados à direita, com fonte 16 e negrito.
6. IDENTIFICAÇÃO E TITULAÇÃO DO AUTOR – O nome do autor deve figurar um espaço duplo depois do título do
trabalho, alinhado à direita, com fonte 11 e negrito, seguido de asterisco que remeta para nota de rodapé que apresente
a formação acadêmica do autor e suas principais atividades.
7. SUMÁRIO – O sumário reproduz número e nome das seções e das subseções que compõem o trabalho. Deve
posicionar-se um espaço duplo depois do nome do autor e apresentar número e nome das seções e das subseções que
compõem o trabalho, até três níveis, alinhado à direita, a 6 cm da margem esquerda, com fonte 10 e itálico. Veja-se o
exemplo a seguir:

1 Introdução. 2 Atividade bancária no contexto da União Europeia. 3 Concorrência no
setor bancário. 3.1 Sujeição dos bancos às regras de concorrência comunitárias.
3.2 Atuação da Comissão Europeia e da Rede Europeia de Concorrência. 3.3 Ações da
Comissão Europeia para o fortalecimento da concorrência na área bancária. 4 Conclusão
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8. RESUMO – O trabalho deve conter um resumo em português e um em inglês (abstract), de 100 a 250 palavras,
ressaltando o objetivo, o método, os resultados e as conclusões – não deve discorrer sobre o assunto do trabalho. O
resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas e afirmativas, e não de enumeração de tópicos. Sua
primeira frase deve explicar o tema principal do trabalho. Deve-se utilizar a terceira pessoa do singular. Devem-se
evitar símbolos e contrações cujo uso não seja corrente e fórmulas, equações e diagramas, a menos que extremamente
necessários. O resumo em inglês (abstract) deve acompanhar-se do título do trabalho, também em inglês, figurando um
espaço duplo depois das palavras-chave em português.
9. PALAVRAS-CHAVE – Devem ser indicadas de 4 a 6 palavras, representativas do conteúdo do trabalho, separadas
entre si por ponto. As palavras-chave em português devem figurar um espaço duplo depois do resumo. As palavraschave em inglês (keywords) apresentam-se um espaço duplo depois do abstract.
10. TEXTO – Obedecido o limite de páginas já fixado, o texto deve ser redigido de acordo com os seguintes parâmetros:
a) TÍTULOS E SUBTÍTULOS DE SEÇÕES: Devem ser escritos em fonte Times New Roman tamanho 14, em negrito,
posicionados um espaço duplo depois das keywords, alinhados à esquerda, com recuo de 1,5 cm à esquerda.
Escrevem-se apenas com a primeira letra da primeira palavra em maiúscula, salvo nos casos em que o uso de letra
maiúscula nas demais palavras seja obrigatório. Devem ser numerados com algarismos arábicos. O número e o nome
das seções e das subseções devem ser separados apenas por espaço. Vejam-se exemplos:
3 Concorrência no setor bancário
3.1 Sujeição dos bancos às regras de concorrência comunitárias

b) PARÁGRAFOS: Devem ser redigidos em fonte Times New Roman tamanho 12, sem negrito ou itálico, um espaço
duplo depois do título da seção ou da subseção, com espaçamento entre linhas simples, com alinhamento
justificado e recuo de entrada de 1,5 cm da margem esquerda.
c) DESTAQUES: Destaques em trechos do texto devem ocorrer conforme as seguintes especificações:
– EXPRESSÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: itálico (em trechos em itálico, as expressões estrangeiras devem ficar
sem itálico);
– ÊNFASE, REALCE DE EXPRESSÕES: negrito;
– DUPLO REALCE DE EXPRESSÕES: negrito e sublinhado (quando necessário destacar texto já destacado).
d) CITAÇÕES: As citações devem apresentar-se conforme sua extensão.
– CITAÇÕES COM ATÉ TRÊS LINHAS: Devem permanecer no corpo do parágrafo, entre aspas (apenas aspas, sem
itálico);
– CITAÇÕES COM MAIS DE TRÊS LINHAS: Devem compor bloco independente do parágrafo, a um espaço duplo do
texto antecedente e a um espaço duplo do texto subsequente, alinhado a 4 cm da margem esquerda, com fonte
10, sem aspas e sem itálico;
– DESTAQUES NAS CITAÇÕES: Os destaques nas citações devem ser informados como constantes do original ou
como inseridos pelo copista.
> Destaques do original: Após a transcrição da citação, empregar a expressão “grifo(s) do autor”, entre
parênteses.
> Destaque do copista: Após a transcrição da citação, empregar a expressão “grifo(s) nosso(s)”, entre
parênteses.
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– SISTEMA DE CHAMADA DAS CITAÇÕES: O sistema de chamada das citações deve ser o sistema autor-data. Por
esse meio de chamada, em vez de número que remeta a nota do rodapé com os dados bibliográficos da
publicação citada e, ainda, em vez de toda a referência entre parênteses, emprega-se o sobrenome do autor ou o
nome da entidade, a data e a(s) página(s) da publicação de onde se retirou o trecho transcrito. Vejam-se os
exemplos:
> Citação direta com até três linhas sem o nome do autor expresso no texto:
[...] O § 1º do citado art. 47 dá poderes aos estatutos para “criar outros órgãos necessários à administração”, e o art.
48 prevê a possibilidade de que os órgãos de administração contratem gerentes técnicos ou comerciais que não
pertençam ao quadro de associados (BRASIL, 1971)

> Citação direta com até três linhas com o nome do autor expresso no texto:
[...] nas palavras do próprio Serick (apud COELHO, 2003, p. 36): “[...] aplicam-se à pessoa jurídica as
normas sobre capacidade ou valor humano, se não houver contradição entre os objetivos destas e a
função daquela.”
> Citação direta com mais de três linhas sem o nome do autor expresso no texto:
[...] Em relação aos órgãos de administração, a Lei Cooperativa prevê, em seu art. 47:
A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto exclusivamente de
associados eleitos pela Assembleia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a
renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração. (BRASIL, 1971)
Dessa forma, as cooperativas de crédito no Brasil devem optar por serem administradas por uma [...]

> Citação direta com mais de três linhas com o nome do autor expresso no texto:
[...] Nas palavras de Martins (2001, p.135), a sociedade comercial pode ser conceituada como
[...] a entidade resultante de um acordo de duas ou mais pessoas, [sic] que se comprometeram a reunir capitais
e trabalho para a realização de operações com fim lucrativo. A sociedade pode surgir de um contrato ou de
um ato equivalente a um contrato; uma vez criada, e adquirindo personalidade jurídica, a sociedade se
autonomiza, separando-se das pessoas que a constituíram.
Essa reunião social, conhecida pelos nomes “empresa”, “firma”, “sociedade”, “entidade societária” etc., [...]

> Citação indireta sem o nome do autor expresso no texto (não se aplica o critério de número de linhas):
[...] Críticos a esse modelo argumentam que os administradores podem atribuir a essa busca por atender
expectativas dos stakeholders a responsabilidade por eventuais resultados negativos do negócio, mas reconhecem
sua capacidade em agregar os esforços das partes interessadas em torno de objetivos de longo prazo e o sucesso
da empresa (MAHER, 1999, p. 13).

> Citação indireta com o nome do autor expresso no texto (não se aplica o critério de número de linhas):
[...] Cornforth (2003, p. 30-31), na tentativa de estabelecer um modelo de análise apropriado para organizações
sem fins lucrativos e tomando por base a taxonomia proposta por Hung (1998, p. 69), foca a atenção nos papéis
que o conselho desempenha, relacionando sua significância com as teorias associadas a cada papel na busca de
uma abordagem multiteórica capaz de melhor explicar os diferentes papéis do conselho.

11. REFERÊNCIAS – Todos os documentos mencionados no texto devem constar nas Referências, que devem posicionarse um espaço duplo depois do fim do texto. O destaque no nome do documento ou do evento no qual o documento foi
apresentado deve ser negrito. Ressalte-se que, no caso de publicações eletrônicas, devem ser informados o local de
disponibilidade do documento e a data do acesso a ele. Vejam-se exemplos:
FLORENZANO, Vincenzo Demétrio. Sistema Financeiro e Responsabilidade Social: uma proposta de
regulação fundada na teoria da justiça e na análise econômica do direito. São Paulo: Textonovo, 2004.
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ROMAN, Flávio José. A Função Regulamentar da Administração Pública e a Regulação do Sistema Financeiro
Nacional. In: JANTALIA, Fabiano. A Regulação Jurídica do Sistema Financeiro Nacional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009.
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008. Dispõe sobre o Sistema de Consórcio.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 de outubro de 2008. Seção 1.
p. 3. Disponível em: <http://www.in.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2009.
SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE A ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL, 2., 2008, Brasília. Anais...
Brasília: Escola da AGU, 2008, 300 p.
CARVALHO, Danilo Takasaki. Sistema de Pagamentos em Moeda Local: aspectos jurídicos da nova alternativa
para remessas de valores entre o Brasil e a Argentina. Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central,
Brasília, v. 2, n. 2, p. 199-224, dez. 2008.

12. Os trabalhos que não estiverem conforme as normas e parâmetros relativos à editoração da revista serão devolvidos a
seus autores, que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias, no prazo estabelecido.
13. A seleção dos trabalhos para publicação será feita pelos membros do Conselho Editorial da Revista da PGBC,
conforme previsto em regulamento próprio.
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