
TABELA 6 (Continuação)
Características dos títulos da DPMFI de responsabilidade do Tesouro Nacional

Título Atualização do valor nominal Taxa de juros Pagamento de juros Resgate da parcela do prinicpal Situação atual
Bônus do - Quando da criaçao do título, IPC ou varia- Máximo de 12% a.a. Semestral, em março e setembro (dia 15). Opção entre a variação de cotação Títulos extintos, existindo alguns 
Tesouro ção da cotação de venda do dólar americano. Juros de 6% a.a. sobre valor nominal de venda do dólar, no mercado de câmbio em circulação, com vencimento

Nacional (BTN) - A Lei nº 8.177, determinou a substituição do atualizado. de taxas livres, entre as datas de emissão em 15/03/99 e 15/09/2013, em 
IPC pela TR a partir de 01/03/91. Correção e resgate do BTN ou o valor atualizado consequencia das trocas dos "Brazil 
mensal pela TR do dia 1º. do BTN: o que for maior. Investment Bonds" por BTN com 

cláusula cambial, realizadas em 
15/12/89, 18/09/90 e 15/11/90.

Letras Taxa média ajustada dos financiamentos Não há taxa explícita. A remuneração é No resgate Em parcela única, na data de seu Em circulação
Financeiras diários apurados no sistema especial  de dada pela taxa SELIC e pelo desconto  vencimento.

do Tesouro (LFT) liquidação e de custódia (SELIC) para títu- (quando houver), isto é, pela diferença - LFT-A: em 180 parcelas mensais 
los públicos federais. entre o valor nominal de resgate e o preço e consecutivas. 

de colocação. - LFT-B: em parcela única, na data de 
- LFT-A : a taxa SELIC é acrescida de seu vencimento.
0,0245% a.m. 
- LFT-B: só SELIC.

Letras do Não há. Não há taxa explícita. A remuneração é No resgate Pelo valor nominal do título. Em circulação
Tesouro dada pelo desconto, isto é, pela diferença  

Nacional (LTN) entre o valor nominal de resgate e o preço 
de colocação.

Notas do Séries A, D, I, L, M, R1 e R2:  variação da Série A: diversos Séries A, C, D e J: semestral, com ajuste - NTN-A3: nas mesmas condições  Em circulação
Tesouro cotação de venda do dólar americano, - NTN-A3: sobre o valor nominal atualizado no 1º período de fluência se for o caso. observadas para o pagamento do “Par (exceto C, H e R1)

Nacional (NTN) apurada no mercado de câmbio de taxas até 14.04.98: 5,25% a.a. - NTN-A3: o pagamento será efetuado Bond”.
livres, tomado o dia útil imediatamente anterior de 15.04.98 a 14.04.99: 5,50% a.a. todo dia 15 dos meses de abril e outubro, - Séries B, C, D, E, F, H, J, P, T: em 
às datas de emissão e resgate. de 15.04.99 a 14.04.2000: 5,75% a.a. com ajuste no primeiro período de parcela única, na data de seu vencimento.
Séries B e C: variação do IGP-M, tomando o de 15.04.2000 até o vencimento: 6,00% a.a.  fluência, quando couber. - Série I: até a data de vencimento da 
mês anterior ao resgate e à emissão. Séries B, C, D e P: 6% a.a. Séries B, F, L, P, R1 e T: no resgate correspondente parcela de juros do 
Série E: variação da Taxa Básica Financeira Série E: não há taxa explícita. A remuneração Séries E, H e I: não há financiamento à exportação amparado  
 - TBF entre as datas de emissão e resgate. é dada pela TBF. Série M: semestral. pelo PROEX.
Séries F,H e P: variação da TR entre as Séries F, L e T: 5% a.a. Séries R2 e U: mensal - Série J: ao final de cada período de 
datas de emissão e resgate. Séries H e I: não há fluência, após o término do prazo de 
Série J e S: não há. Série J: taxa da LTN de 6 meses emitida carência de 3 anos, sendo que os juros, 
Séries T e U: variação da TJLP entre as em cada repactuação. Caso não haja essa até o término desse prazo, serão
datas de emissão e resgate. emissão, a remuneração será efetuada pela  incorporados ao principal.

taxa SELIC. Ajustes "pro-rata" dias úteis - Série L: em parcela única, podendo ser 
serão utilizados nos casos de descompasso antecipada.
nas datas dos vencimentos das LTN com - Série M: em 17 parcelas semestrais e 
as datas de término do prazo de carência e consecutivas, a partir do sétimo 
 vencimento do título. aniversário, a contar de 15.04.94, inclusive.
Série M: LIBOR semestral + 0,875% a.a., - Série R2: em 10 parcelas anuais, iguais 
limitada a 12% a.a. e sucessivas.
Séries R1 e R2: 8% e 12% a.a., respecti- - Série S: no vencimento, pelo valor 
vamente nominal acrescido do rendimento 
Série S: primeiro período: definido pelo relativo ao segundo período. 
deságio sobre o valor nominal; segundo - Série U: em parcelas mensais e 
período: taxa média SELIC consecutivas, sendo cada uma delas de 
Série U: 6,53% a.a. valor correspondente ao resultado 

obtido pela divisão do saldo 
remanescente, atualizado e capitalizado, 
pelo número de parcelas vincendas, 
inclusive a que estiver sendo paga.

Fonte: STN/CODIP e Banco Central/DEMAB


