
Início

Fim

Periodicidade

Tempestividade

Unidade de Medida R$ 1,00

Cobertura de Governo

1. Emissões: São todas as operações financeiras de emissão realizadas com títulos públicos realizada 

pelo Tesouro Nacional por meio de leilão eletrônico, diretamente para atender finalidade específica 

definida em Lei, pelo programa Tesouro Direto, por uma Emissão Externa Soberana ou pela assinatura 

de um contrato. 

2. Resgates: São todas as operações financeiras de resgate realizadas com títulos públicos realizada 

pelo Tesouro Nacional por meio dos vencimentos de gabarito dos títulos, pelos leilões de compra, 

pelo programa de recompra antecipado do Tesouro Direto ou pelo programa de “buyback” da dívida 

mobiliária externa.

Caracterização dos Eventos

Fatores de Remuneração

Regime de Apropriação

Fontes de Informações

Comentários Metodológicos

Política de Revisão

Coluna 1 – Evento

Coluna 2 – Data da liquidação Formato: Data (dd/mm/aaaa)

Descrição: Representa a data efetiva da liquidação das operações de emissões e resgates. 

Coluna 3 – Título ou Contrato Formato: Campo Alfanumérico 

Descrição: Representa o nome do título ou contrato emitido ou resgatado.

Coluna 4 – Indexador ou Moeda Formato: Campo de texto

Descrição: Representa o indexador ou moeda atrelado ao título/contrato.

Coluna 5 – Quantidade Formato: Campo numérico com 2 casas decimais

Descrição: Representa a quantidade (física) de títulos/contratos resgatados ou emitidos.

Coluna 6 – Valores financeiros Formato: Campo monetário em R$ com duas casas decimais. 

Descrição: Representa o valor total (financeiro em R$) de títulos/contratos resgatados ou emitidos.

Coluna 7 – Carteira Formato: Campo de texto

Domínio: Mercado, Bacen, Contratual ou STN

Descrição: Representa a carteira vinculada ao título/contrato emitido ou resgatado

DESCRIÇÃO DAS COLUNAS E DADOS (NO CASO DE PLANILHAS)

Formato: Campo de texto

Domínio: Emissão ou Resgate

Descrição: Engloba as emissões e resgates da Dívida Pública Federal (DPF). 

OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS ADICIONAIS

SID - Sistema Integrado da Dívida: É o sistema integrado de controle da administração da Dívida Pública 

Federal.

Os dados são extraídos do Sistema Integrado da Dívida (SID), possuindo atualização mensal. As 

informações na base de dados estão agregadas por operação e também por indexador.

O arquivo gerado possui os dados de referência das operações ocorridas em até D-2, ou seja, o arquivo 

publicado no dia 30 deve conter os dados referentes as operações ocorridas até o dia 28.

Exclusivamente nos eventos de resgate existe a separação dos pagamentos referentes ao 

principal/amortização e juros. Desta forma quando os dois eventos (pagamento de principal/amortização) 

de um mesmo título ocorrerem no mesmo dia existirão duas linhas, uma com os valores referentes ao 

pagamento de principal/amortização e outra com os pagamentos de juros. 

Os valores informados foram conferidos com as Centrais de Custódia no momento da operação.

Registro pelo critério caixa para o caso das emissões e resgates e regime de competência para as 

operações de cancelamento.

DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL

Emissões e Resgates da Dívida Pública Federal 

DIMENSÃO TEMPORAL

nov/06

Série em curso.

Mensal

Divulgação, em geral, com defasagem de 2 dias entre a ocorrência da operação de emissão e/ou resgate. 

DIMENSÃO CONCEITUAL

Abrange todas as emissões e resgates de Dívida Pública Federal realizados no mercado primário, onde o

investidor adquire o título diretamente do emissor. No âmbito da Dívida Mobiliária Federal é representado

pelas operações realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional com os investidores. Podemos detalhar as

ocorrências disponíveis para consulta como:

As emissões da DPMFi são realizadas através dos leilões, de acordo com calendário anual divulgado pela 

STN, ou diretamente, por força legal, para atender programas especiais do Governo ou para fins 

específicos.

As emissões da DPFe são realizadas pelos desembolsos ocorridos dos contratos ou por uma emissão 

soberana externa.

Os resgates da DPF são referentes aos vencimentos naturais dos títulos e contratos, aos resgates 

antecipados ocorridos por leilões de compra, buybacks ou por força de lei e aos cancelamentos que por 

ventura venham a ocorrer.

Não se aplica.


