
 

Código da Manifestação: 178.082.072.502 

 

At. Diogo Otilio Rocha 

 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção à manifestação em referência, cadastrada no 

Sistema Informatizado da Ouvidoria do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro, foi constituído o Documento TCE/RJ nº 

28.607-1/17 para atendimento a pedido de acesso à informação 

formulado com base na Lei Federal nº 12.527/2011. 

No referido Documento, a Secretaria-Geral de Controle 

Externo, por intermédio da Subsecretaria de Auditoria de Controle 

da Gestão e da Receita, informou: 

Trata-se o presente documento de pedido de informação, 

realizado pelo sistema informatizado da ouvidoria – SISOUV, 

com fundamento na Lei Federal n° 12.527/2011, formulado pelo 

Sr. Diogo Otilio Rocha, solicitando os valores referentes às 

Metas do Resultado Primário e Nominal entre os anos de 2000 a 

2003 do Estado do Rio de Janeiro - ERJ.  

Preliminarmente, se esclarece que, com a edição da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), as metas anuais relativas, 

dentre outras, ao resultado nominal e primário passaram a 

integrar o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO. A LRF também incluiu como anexo na Lei 

Orçamentária Anual – LOA, demonstrativo da compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e metas 

constantes no Anexo de Metas Fiscais.  



 
 

 

 

 

Perante o exposto, observa-se que as metas de resultado 

primário e nominal solicitadas constituem tanto a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, quanto a Lei Orçamentária Anual. 

Diante disso, serão apresentados as metas constantes nestes 

dois instrumentos de planejamento.   

Com relação às metas consignadas na LDO, ressalta-se que, 

em consulta ao processo de prestação de contas de governo 

(TCE-RJ n° 105.067-8/01), foi verificado que a LDO do ERJ (Lei 

n° 3.240/1999) para o exercício de 2000 foi sancionada em 03 

de agosto de 1999, ou seja, anterior à Lei de Responsabilidade 

Fiscal, deixando, portanto, de contemplar as metas de 

resultados primário e nominal. 

No que se refere à LDO do exercício de 2001, observa-se no 

processo TCE-RJ n° 103.089-4/02 (prestação de contas de 

governo), que a Lei nº 3.449, de 28 de julho de 2000, igualmente 

deixou de conter as metas de resultados primário e nominal, 

tendo sido objeto de determinação à época.  

Por sua vez, a LDO para o exercício de 2002, Lei nº 3.608 de 

17 de julho de 2001, e a LDO para o exercício de 2003, Lei nº 

3.905, de 25 de julho de 2002, apresentaram as seguintes 

metas: 

Metas de Resultado Nominal e Primário - Anexo de Metas Fiscais da LDO 

R$ mil 

A

no 

Resultado nominal Resultado primário 

Valore

s 

correntes 

Valore

s 

constantes 

Valor

es 

correntes 

Valores 

constantes 

2

002 

1.354.

457 
434.735 

1.218.

856 

1.174.8

56 

2

003 

2.084.

980 
839.873 

1.698.

195 

1.626.0

88 

Fonte: Processos de prestação de contas de governo TCE-RJ n° 104.687-1/03 (exercício de 

2002) e 102.927-7/04 (exercício de 2003). 



 
 

 

 

Como visto anteriormente, as regras de metas de resultado 

primário e nominal estabelecidas na LRF foram implementadas a 

partir da LDO do exercício de 2002, passando a exigir que na 

elaboração do projeto e a execução da lei orçamentária de 2002 

considere, nas dotações dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas 

no Anexo de Metas Fiscais que integram a LDO. 

Conforme verificado, para o exercício de 2002 (Lei nº 3.743, 

de 21 de dezembro de 2001) e 2003 (Lei nº 4.060, de 30 de 

dezembro de 2002), as metas de resultado projetadas na Lei 

Orçamentária Anual, foram: 

Metas de Resultado Nominal e Primário – Projetados na LOA 

R$ mil 

Ano 
Resultad

o nominal 

Resultado 

primário 

2002 

(valores 

correntes) 

1.354.457 
1.124.050 

2003 

(valores 

constantes) 

-225.135 1.436.111 

Fonte: Processos de prestação de contas de governo TCE-RJ n° 104.687-1/03 

(exercício de 2002) e 102.927-7/04 (exercício de 2003). 

Nota: Ressalta-se que cada prestação de contas de governo utilizou um critério 

(corrente e constante) para apresentar os valores projetados na LOA.  

 

Por fim, destaca-se que ao final de cada bimestre são 

apresentados, no Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária, os Demonstrativos do Resultado Nominal e do 

Resultado Primário. Nestes demonstrativos ocorre a apuração 

do resultado nominal e primário, respectivamente, bem como a 

verificação do cumprimento das metas estabelecidas no Anexo 

de Metas Fiscais da LDO. Nota-se que, mesmo a Lei 

Orçamentária demonstrando metas diferentes, a verificação do 

cumprimento é realizada com os valores estabelecidos na LDO, 

conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais – 7ª 

edição.  



 
 

 

 

 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

OUVIDORIA DO TCE/RJ 


