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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DO GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

 

ATA DE REUNIÃO

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2022.

Referência: Processo nº E-20/001.001054/2020

 

Aos 22 de novembro de 2022, às 14h, em audiência virtual transmi�da ao vivo pelo canal
do YouTube da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (h�ps://www.youtube.com/watch?
v=8Qz91GhaKjI), foi aberta a audiência pública pelo Dr. Rodrigo Bap�sta Pacheco, Defensor Público-Geral
do Estado do Rio de Janeiro, que presidiu a audiência prevista no art. 2º, inciso X, da Deliberação 01/2006
(Regimento Interno do FUNDPERJ), para tratar da divulgação dos atos de controle e gestão do
FUNDPERJ. Compondo, ainda, a audiência virtual, a Diretora de Orçamento e Finanças da DPE/RJ,
Mariana de Andrade Saraiva. Inicialmente, a Diretora de Orçamento e Finanças esclareceu acerca da
receita arrecadada até outubro de 2022, bem como apresentou gráfico sobre as despesas do fundo.
Pontuou que houve oscilação das despesas do fundo, uma vez que a despesa hoje em dia acaba se
tornando um movimento que depende muito dos meses em que vão acontecendo os inves�mentos.
Outrossim, foi apresentado gráfico com as principais despesas do fundo, quais sejam: inves�mentos
(20%), u�lidade pública (25%), serviços de TI e Comunicação (12%), locações (14%), residente jurídico
(13%), terceirização de mão de obra (3%), combus�veis (4%), material de consumo (5%) e outras
despesas (4%). Em relação ao resultado parcial de 2022, verificou-se superávit, ressaltando que o
orçamento do duodécimo contribui para segurar as despesas do fundo. A Diretora apresentou slide com
o comportamento da receita real e comportamento da despesa real, desde 2015. Destacou mudança do
perfil das despesas do fundo. Do mesmo modo, foi apresentada a evolução do repasse do duodécimo de
outras despesas de custeio, sendo certo que atualmente o duodécimo suporta muito mais os gastos de
custeio que an�gamente eram suportadas pelo fundo. Por fim, foi apresentado gráfico de evolução do
supervávit do Fundperj desde 2015. O Defensor Público-Geral agradeceu e parabenizou a diretora
Mariana Saraiva, destacando que os números mostram um fundo confortável para as próximas gestões.
Sem mais assuntos a tratar, não havendo perguntas agradeceu a par�cipação de todos e declarou
encerrada a sessão virtual, ordenando que fosse lavrada a presente ata.

 

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BAPTISTA PACHECO, Defensor Público Geral do
Estado, em 23/11/2022, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1013003 e
o código CRC BD2D3313.
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http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/11/2022 15:21 SEI/DPGERJ - 1013003 - Ata de Reunião

https://sei.rj.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1535116&infra_sistema… 2/2

Avenida Marechal Câmara, 314 - Bairro Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20020-080

  - www.defensoria.rj.def.br


