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1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1  Fundo Especial de Custeio das Despesas com Diligências dos Oficiais de Justiça - FECDOJ

O  Fundo  Especial  de  Custeio  das  Despesas  com  Diligências  dos  Oficiais  de  Justiça  -

FECDOJ, CNPJ 28.686.205/0001-91, foi criado pela Lei Estadual nº 16.273,  de 20 de junho de

2017 com o objetivo de garantir o recebimento antecipado de despesas de diligências dos oficiais de

justiça, conforme previsto na Resolução nº 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A seguir, serão apresentadas as notas explicativas, informações adicionais às demonstrações

contábeis, elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/1964, na Lei

Complementar nº 101/2000, no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição, e

nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal

de Contabilidade (CFC).

1.1.1  NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as

realizadas.  Nesse  sentido,  a  Lei  Orçamentária  Anual  nº  16.795,  de  27  de  dezembro  de  2018,

publicada no Diário Oficial do Estado, em 27 de dezembro de 2018, fixou a dotação inicial em R$

8.919.518,00  (oito  milhões,  novecentos  e  dezenove  mil,  quinhentos  e  dezoito  reais),  para  o

exercício  financeiro  de  2019.  No  decorrer  do  exercício  foram abertos  créditos  adicionais  que

incrementaram o orçamento no montante de R$ 355.181,15 (trezentos e cinquenta e cinco mil,

cento  e  oitenta  e  um reais  e  quinze  centavos),  resultando,  assim,  na  dotação atualizada  de  R$

9.274.699,15 (nove milhões, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e

quinze centavos) conforme Tabela 1:

Tabela 1 – Créditos Adicionais – Exercício 2019                                R$ 1,00
DECRETO DATA DE

PUBLICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
DOS CRÉDITOS

VALOR (R$)

33366 21/11/2019 SUPLEMENTAR 132.000,00

33366 21/11/2019 SUPLEMENTAR 176.181,15

33414 23/12/2019 SUPLEMENTAR 47.000,00

Fonte: Diário Oficial do Estado.
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1.1.1.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária do exercício de 2019 do FECDOJ apresentou uma previsão inicial de

receita de 1.651.118,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e dezoito reais), que,

posteriormente, foi atualizada para 1.830.118,00 (um milhão, oitocentos e trinta mil, cento e dezoito

reais), sendo computada o montante de 2.367.380,59 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil,

trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) de receitas realizadas, evidenciando, assim,

um excesso de arrecadação da ordem de 537.262,59 (quinhentos e trinta e sete mil,  duzentos e

sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

1.1.1.2 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada foi de R$ 8.961.942,99  (oito milhões, novecentos e sessenta e um

mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), e a despesa liquidada e paga,

também de  igual  valor  à  empenhada  foi,  respectivamente,  de  R$  8.961.942,99   (oito  milhões,

novecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) e R$

8.961.942,99  (oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e

noventa e nove centavos).

Dado que o montante de despesas  empenhadas foi  igual  ao de liquidadas,  não houve a

inscrição  em  Restos  a  Pagar  Não  Processados  (obtida  a  partir  da  diferença  entre  despesas

empenhadas  e  despesas  liquidadas),  assim como  o montante de  igual  valor  de despesas  pagas,

também não houve inscrição de Restos a Pagar Processados (obtido a partir  da diferença entre

despesas liquidadas e despesas pagas).

Quanto  ao  resultado  orçamentário,  verificou-se  que,  no  exercício  de  2019,  o  FECDOJ

apresentou um deficit  orçamentário  de  R$ 6.594.562,40 (seis  milhões,  quinhentos  e  noventa  e

quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), em vista das receitas realizadas

da ordem de R$ 2.367.380,59  (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta reais

e cinquenta e nove centavos), face às despesas executadas no montante de R$ 8.961.942,99 (oito

milhões,  novecentos e sessenta e um mil,  novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove

centavos). Este resultado deficitário deve-se ao fato de que a maior parte das despesas executadas,

R$ 6.978.264,93 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e

noventa e três centavos), é oriunda da fonte 00-Recursos Ordinários, restando apenas o valor de R$

1.983.678,06 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e seis

centavos), decorrente de arrecadação própria da fonte 70- Recursos Diretamente Arrecadados.
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1.1.2  NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

O  Balanço  Financeiro  demonstrará  a  receita  e  a  despesa  orçamentárias  bem  como  os

recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie

provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

O FECDOJ é  provido  por  Recursos  Ordinários  (Fonte  00)  e  por  Recursos  Diretamente

Arrecadados (Fonte 70). No que se refere à despesa empenhada, o montante foi de R$ 8.961.942,99

(oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove

centavos), conforme detalhamento por fonte de recurso na Tabela 2.

 Tabela 2 – Despesa Empenhada por Fonte de Recursos                          R$ 1,00
FONTE DE RECURSO VALOR (R$)

RECURSOS ORDINÁRIOS (00) 6.978.264,93

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (70) 1.983.678,06

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA 8.961.942,99

 Fonte: S2GPR

         No que tange aos recebimentos, ocorreu Transferências Financeiras Recebidas com Execução

Orçamentária no valor de R$ 6.978.264,93 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos e

sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) para suprir os valores empenhados na fonte 00.

Para suprir os valores empenhados na fonte 70, houve Receita Orçamentária Ordinária no exercício

no valor de R$ 2.367.380,59  (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta reais

e cinquenta e nove centavos) que foram suficientes para suprir os empenhos da fonte 70 no valor de

R$ 1.983.678,06 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e oito reais e seis

centavos).

 A disponibilidade de caixa para o exercício seguinte, reportou o montante de R$ 552.418,56

(quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  dezoito  reais  e  cinquenta  e  seis  centavos),

conforme detalhamento evidenciado na Tabela 3:

Tabela 3 – Disponibilidade de caixa para o exercício seguinte  R$ 1,00
BANCO AG/CONTA TIPO DE CONTA SALDO

BANCÁRIO
SALDO

CONTÁBIL
DIFERENÇA

CAIXA
ECONÔMICA

0919/71246-4 FONTE 00 0,00 0,00 0,00

CAIXA
ECONÔMICA

0919/71227-8 FONTE 70 552.418,56 552.418,56 0,00

TOTAL 552.418,56 552.418,56 0,00

Fonte: S2GPR e Extratos Bancários.
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1.1.3  NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo do Balanço Patrimonial do FECDOJ é composto do Caixa e Equivalente de Caixa

no valor  de  R$ 552.418,56 (quinhentos  e  cinquenta  e  dois  mil,  quatrocentos  e  dezoito  reais  e

cinquenta e seis centavos) e dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R$ 7.465,12

(sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), correspondendo ao montante de R$

559.883,68 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e oito

centavos).

Na Execução Orçamentária do FECDOJ do ano de 2019, todos os empenhos emitidos foram

liquidados e pagos dentro do exercício, ou seja, não gerando restos a pagar processados ou não

processados, o que justifica o passivo do Balanço Patrimonial encontrar-se com valor zero.

O Patrimônio  Líquido é  obtido  pela  soma do superávit  patrimonial  do  exercício  de  R$

665.212,75  (seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos) com

o superávit dos exercícios anteriores de R$ 176.181,15  (cento e setenta e seis mil, cento e oitenta e

um reais  e  quinze  centavos),  deduzidos  dos  ajustes  de  exercícios  anteriores  de R$ 281.510,22

(duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos) que correspondem às

Despesas  de  Exercícios  Anteriores  (DEA)  executadas  no  exercício  de  2019,  apresentando  um

resultado acumulado de R$ 559.883,68 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e

três reais e sessenta e oito centavos).

1.1.4  NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciou um superávit patrimonial de

R$ 665.212,75 (seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos),

resultante do confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. O resultado

corresponde ao valor apresentado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial.

Destaca-se  que  as  variações  Patrimoniais  decorrem  principalmente  da  receita  de

Emolumentos  e  Custas  Judiciais,  no  montante  de  R$  2.358.227,76  (dois  milhões,  trezentos  e

cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), da Remuneração de

depósitos  bancários  e  Aplicações  financeiras  no  montante  de  R$ 9.152,83  (nove  mil,  cento  e

cinquenta  e  dois  reais  e  oitenta  e  três  centavos)  e  das  Transferências  Intragovernamentais

Recebidas, no montante de R$ 6.978.264,93 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil, duzentos

e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).
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O valor de R$ 8.680.432,77 (oito milhões, seiscentos e oitenta mil,  quatrocentos e

trinta  e  dois  reais  e  setenta  e  sete  centavos)  constante  no  item “Outras  Variações  Patrimoniais

Diminutivas” corresponde à variação patrimonial diminutiva decorrente da recepção de passivos de

outras gestoras. Estas transações referem-se às liquidações orçamentárias de despesas efetivas em

folha de pessoal, decorrentes dos pagamentos de indenizações e restituições diversas do exercício

(339093) com fonte de recursos do FECDOJ (despesas com diligências dos oficiais de justiça).

1.1.5  NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as alterações de caixa e equivalentes de

caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades operacionais, de

investimentos e de financiamento. O Fluxo de Caixa do FECDOJ é gerado apenas nas atividades

operacionais.

Os ingressos dos fluxos das atividades operacionais compreendem as receitas arrecadadas

pelo seu valor líquido, considerando a receita tributária realizada no montante de R$ 2.358.227,76

(dois  milhões,  trezentos  e  cinquenta  e  oito  mil,  duzentos  e  vinte  e  sete  reais  e  setenta  e  seis

centavos),  acrescido  das  Transferências  Recebidas,  na  importância  de  R$  6.978.264,93  (seis

milhões,  novecentos  e  setenta  e  oito  mil,  duzentos  e  sessenta  e  quatro  reais  e  noventa  e  três

centavos), e da remuneração das disponibilidades na importância de R$ 9.152,83 (nove mil, cento e

cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Já os desembolsos das atividades operacionais foram no montante de R$ 8.969.408,11 (oito

milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e onze centavos), sendo R$

8.961.942,99 (oito milhões, novecentos e sessenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e

noventa e nove centavos) correspondente a Pessoal e Demais Despesas, somado ao montante de R$

7.465,12 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) correspondente a Outros

Desembolsos Operacionais, conforme a Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A geração líquida de caixa e equivalente de caixa representa, concomitantemente, a soma

dos fluxos de caixa líquido das atividades operacionais e de investimento, e a variação do caixa e

equivalente  de  caixa  correspondente  à  diferença  entre  os  saldos  iniciais  e  finais  de  Caixa  e

Equivalentes  de  Caixa  do  exercício  de  referência,  gerando  fluxo  positivo  de  caixa  líquido  do

exercício no montante de R$ 376.237,41 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais

e quarenta e um centavos).

Por fim, entende-se que o objetivo pretendido dessas notas foi alcançado tendo em vista

que,  procurou-se abordar  os  aspectos  mais  relevantes  das  demonstrações  contábeis  relativas  ao

Exercício de 2019, as quais foram realizadas em consonância com as normas legais e pertinentes. 
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