
 

 

GLOSSÁRIO 
 
 

Ativo Descrição Base Legal 

Letra do Tesouro 
Nacional 

(LTN) 

 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente 
sob a forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade prefixada. 

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 10.179, de 6/2/01; 

Decreto 3.859, de 4/7/01; 

Portaria MF 183, de 31/7/03. 

Letra Financeira do 
Tesouro 

(LFT) 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente 
sob a forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade pós-fixada, definida pela Taxa Selic. 

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 10.179, de 6/2/01; 

Decreto 3.859, de 4/7/01; 

Portaria MF 183, de 31/7/03.  

Nota do Tesouro 
Nacional (NTN) 

 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a cobertura de deficit orçamentário, exclusivamente 

sob a forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTN-F), possuindo diversas séries, 
cada qual com índice de atualização próprio (IGP-M, Dólar, TR etc).  

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 10.179, de 6/2/01; 

Decreto 3.859, de 4/7/01; 

Portaria MF 183, de 31/7/03. 

Certificado Financeiro 
do Tesouro 

(CFT) 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a realização de operações financeiras definidas em lei, 

exclusivamente sob a forma escritural, na Cetip. Título de rentabilidade pós-fixada (à exceção do CFT-F), possuindo 
diversas séries, cada qual com índice de atualização próprio (IGP-M, Dólar, TR etc). 

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 10.179, de 6/2/01; 

Decreto 3.859, de 4/7/01. 

Certificado do Tesouro 
Nacional (CTN) 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido diretamente para mutuários do crédito agrícola, com a 
finalidade exclusiva de servir como garantia do principal na novação das referidas dívidas, junto às instituições 

financeiras. Emitido exclusivamente sob a forma escritural na Cetip. Título de rentabilidade pós-fixada pela variação 
do IGP-M. 

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 10.179, de 6/2/01; 

Decreto 3.859, de 4/7/01; 

Portaria MF 183, de 31/7/03. 

Certificado da Dívida 
Pública 
(CDP) 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido com a finalidade exclusiva de quitação de dívidas junto ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Emitido exclusivamente sob a forma escritural na Cetip. Título de 
rentabilidade pós-fixada pela variação da TR. 

M.P. 2.181-45, de 24/8/01; 

Lei 9.711, de 20/11/98; 

Decreto 3.859, de 4/7/01; 

Portaria MF 183, de 31/7/03. 

Títulos Negociáveis 
 

Títulos com livre circulação em mercado.  

Títulos Inegociáveis 
 

Títulos com cláusula de inalienabilidade, por força de lei ou contrato.  

 



 

 

 
Ativo Descrição Base Legal 

Título da Dívida Agrária 
(TDA) 

Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido para a promoção da reforma agrária, exclusivamente sob a 
forma escritural, na Cetip. Título de rentabilidade pós-fixada pela variação da TR. 

Constituição de 1988 da 

República Federativa do 

Brasil; 

Lei 4.504, de 1964; 

M.P. 2.183-56, de 24/8/01; 

Decreto 578, de 24/6/92. 

Dívida Securitizada Título de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido em decorrência de assunção e renegociação de dívidas da 

União ou por ela assumidas por força de lei. Emitido exclusivamente sob a forma escritural na Cetip. Títulos de 
rentabilidade pós-fixada, possuindo diversas séries, cada qual com índice de atualização próprio (IGP-DI, Dólar e 
TR). 

Lei 8.029, de 12/4/90; 

Lei 9.711, de 20/11/98; 

Decreto 1.647, de 26/9/95; 

Decreto 1.785, de 11/1/96; 

Decreto 1.907, de 17/5/96. 

Bônus do Banco 
Central do Brasil  

(BBC) 

Título de responsabilidade do Banco Central do Brasil, emitido para fins de política monetária, exclusivamente sob a 
forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade prefixada ou de rentabilidade pós-fixada definida pela Taxa Selic. 

Lei 4.595, de 31/12/64, art. 

11, inciso V. 

Letra do Banco Central 
do Brasil  

(LBC) 

Título de responsabilidade do Banco Central do Brasil, emitido para fins de política monetária, exclusivamente sob a 
forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade pós-fixada, definida pela Taxa Selic. 

Lei 4.595, de 31/12/64, art. 

11, inciso V. 

Nota do Banco Central 
do Brasil  

(NBC) 

Título de responsabilidade do Banco Central do Brasil, emitido para fins de política monetária, exclusivamente sob a 

forma escritural, no Selic. Título de rentabilidade pós-fixada, possuindo diversas séries, cada qual com índice de 
atualização próprio (Dólar, Taxa Selic etc). 

Lei 4.595, de 31/12/64, art. 

11, inciso V. 

Emissão Direta Emissões de títulos públicos realizadas diretamente aos mais diversos agentes econômicos, nos termos da Lei. 

Destinam-se, principalmente, à securitização de dívidas da União, operações financeiras estruturadas, assunção e 
refinanciamento das dívidas de Estados, Municípios e estatais.  

 

Oferta Pública Emissões de títulos públicos realizadas pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central do Brasil por meio de leilão 
eletrônico. Podem ser realizadas com títulos registrados Selic e na Cetip. 

Portaria MF 183, de 31/7/03. 

 

Selic Criado em 1979, o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic destina-se ao registro de títulos e de 

depósitos interfinanceiros por meio de equipamento eletrônico de teleprocessamento, em contas gráficas abertas em 
nome de seus participantes, bem como ao processamento, utilizando-se o mesmo mecanismo, de operações de 
movimentação, resgate, ofertas públicas e respectivas liquidações financeiras.  

 

Cetip Criada em 1986, a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – Cetip registra e custodia todos os 
Créditos Securitizados da União, da Dívida Agrícola (Lei 9.138, de 29/11/95 e Resolução do BACEN nº 2.471, de 

26/02/98), dos Títulos da Dívida Agrária – TDA, dos Certificados Financeiros do Tesouro – CFT e dos Certificados da 
Dívida Pública - CDP. 

 

 


