COMUNICADO TESOURO NACIONAL
Com o objetivo de facilitar a identificação e precificação dos Títulos da Dívida
Agrária – TDAs emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional em atendimento às
demandas realizadas pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, comunicamos que, a partir de março de 2014, os títulos terão nova codificação,
que permitirá aprimorar os controles nos sistemas operacionais próprios e de custódia,
facilitando a elaboração e divulgação de dados estatísticos. A nova codificação
obedecerá aos critérios abaixo descritos:
TDAAAMMJJJJ, onde:
TDA = denominação do título;
AA = dois últimos dígitos do ano de resgate da série;
MM = mês de resgate da série;
JJJJ = taxa de juros sendo dois números inteiros e dois decimais.
Exemplos:
1) TDA com data de emissão em 01/01/2005, prazo de 05 anos e taxa de juros
de 6% emitido em 04 séries:
TDA07010600; TDA08010600; TDA09010600; TDA10010600
2) TDA com data de emissão em 01/01/2007, prazo de 10 anos e taxa de juros
de 6% emitido em 09 séries:
TDA09010600; TDA10010600; TDA11010600; TDA12010600;
TDA13010600; TDA14010600; TDA15010600; TDA16010600;
TDA17010600
3) TDA com data de emissão 01/11/2014, prazo de 20 anos e taxa de juros de
1% emitido em 19 séries:
TDA16110100; TDA17110100; TDA18110100; TDA19110100;
TDA20110100; TDA21110100; TDA22110100; TDA23110100;
TDA24110100; TDA25110100; TDA26110100; TDA27110100;
TDA28110100; TDA29110100; TDA30110100; TDA31110100;
TDA32110100; TDA33110100; TDA34110100.
Desta forma, a partir de março de 2014, não serão mais utilizadas as
denominações TDAD, TDAE, TDAJ e TDAH. Todos os TDAs emitidos com estas
denominações continuam válidos até o respectivo vencimento.
Por fim, informamos ainda que não haverá alteração nas regras,
determinadas em Lei, quanto aos cálculos de resgate e pagamento de juros,
atualização monetária, prazos e vencimentos dos títulos, ficando as mudanças restritas
à nomenclatura dos TDA a serem emitidos, cuja definição é atribuição do Tesouro
Nacional.
Brasília, 07 de março de 2014.

