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CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 NATALIA BEZERRA CORTES 

BARROSO, bem como dos Conselheiros Suplentes MARCELO DIAS CARLETTO 

e EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO. Ausente o Conselheiro titular JULIO 

CESAR ROCHA LESSA, justificadamente. O Presidente declarou aberta a sessão. 

Inicialmente foi abordada a temática do Pacote de Medidas proposto pelo Governo 

do Estado e seu eventual impacto no FUNDPERJ, sendo mencionados os 

esforços envidados pela Instituição, inclusive com a elaboração de série de notas 

técnicas refutando o famigerado projeto – valendo ressaltar a existência, dentre as 

propostas, de modificação (para pior, é claro) nos métodos de arrecadação. Em 

seguida, foram analisadas as planilhas de receitas do Fundo no presente exercício 

financeiro, sendo destacadas as quedas de arrecadação em patamares ainda 

aquém das receitas reestimadas, isto em virtude da grave crise que assola o 

estado e o país. Comparou-se, ainda, a arrecadação atual com a do exercício 

anterior, sendo ressaltado que, a despeito do aumento nominal, tal incremento 

acabou ficando abaixo da receita anterior, considerada a real atualizada. Em 

análise aos quadros de despesas (03 e 04), discorreu-se acerca das permanentes 

e reiteradas medidas de economia adotadas, bem como do processo de 

aliviamento das despesas outrora inerentes ao Fundo, especialmente a partir do 

mês de maio, com a política de corte de gastos e incremento dos valores 

arrecadados. Por fim, foi ressaltada a demonstração financeira do Fundo, de modo 

a indicar os valores totais arrecadados e as projeções de gastos futuros, 

chegando-se, assim, ao valor perspectivo do FUNDPERJ ao fim do atual exercício 

financeiro. Após, o Sr. Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e 
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declarou encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente, Ata que eu, 

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

 

 
DENIS DE OLIVEIRA PRAÇA 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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