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CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 

 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, no gabinete 

do Defensor Público Geral, na sede da Defensoria Pública, aberta a sessão pelo 

Sr. Presidente do Conselho de Controle da Gestão em exercício, dando boas 

vindas e agradecendo a presença de todos. Registre-se a presença dos 

Conselheiros Titulares CARLOS ALBERTO AMARAL DOURADO, ARNALDO 

GOLDEMBERG, JANE REZENDE MEDINA e JÚLIO CESAR ROCHA LESSA, 

bem como do Conselheiro Suplente MARCELO DIAS CARLETTO. Ausentes os 

Conselheiros NATALIA BEZERRA CORTES BARROSO e EDUARDO 

RODRIGUES DE CASTRO, ambos justificadamente.  

O Presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, foi feita uma apresentação 

pelo Exmo. Sr. 1 Sub-Defensor Público Geral acerca da Receita estimada por 

ocasião da elaboração da LOA em 2015 e a receita efetivamente realizada no 

exercício de 2016, cujo decréscimo pode naturalmente ser atribuido ao cenário de 

crise econômica. Em seguida, foi feito um panorama mensal das despesas pagas 

no exercício de 2016 e o respectivo regime de caixa. Foi destacado o esforço 

empreendido para redução das despesas de sorte a que o Fundo voltasse a ser 

superavitário, o que verifica após o balanço de maio 2016. Foi esclarecido ainda o 

saldo atual do fundo e as perspectivas arrecadatórias para o fim do exercício 

financeiro. Em conclusão, foi apresentado quadro com demonstração 

orçamentária e financeira das receitas da Defensoria, contendo valores 

empenhados e a empenhar, com respectiva projeção de saldo financeiro. O 

conselheiro Arnaldo apresentou, por derradeiro, sugestão no sentido de expansão 

do programa de residência jurídica para a capital, dada a carência de servidores. 

Após, o Sr. Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e declarou 

encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente, Ata que eu, Julio Lessa, 

Secretário, redigi, e por todos Conselheiros presentes é assinada. 

 

 
DENIS DE OLIVEIRA PRAÇA 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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