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ATA DE REUNIÃO

Referência: Processo nº E-20/001.001054/2020

 

CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ

 

Aos dezenove de março do ano de dois mil e vinte e um, em audiência pública 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=pSVpZyrOil4),  tendo em vista o recolhimento domiciliar devido à
pandemia causada pelo COVID-19, às 10:00 horas, foi aberta a sessão pelo Sr. Presidente do Conselho de
Controle da Gestão, Dr. RODRIGO BAPTISTA PACHECO, cumprimentando a todos. Compondo, ainda, a
audiência virtual, a Diretora de Orçamento e Finanças da DPE/RJ, MARIANA DE ANDRADE SARAIVA.  O
Presidente declarou aberta a audiência prevista no art. 2º, X, do Regimento Interno, para divulgação dos
atos de controle e gestão do FUNDPERJ. De início, o Presidente destacou a obrigação de realização de
duas audiências públicas, uma no início e outra no final do ano, esclarecendo que a Diretora de
Orçamento e Finanças irá apresentar um balanço do ano de 2020, bem como indicar a projeção de
arrecadação do Fundo. Dada a palavra a Diretora de Orçamento e Finanças, foi feita uma breve
apresentação com os resultados consolidados, haja vista que, na úl�ma reunião, foram apresentados
dados até o mês de novembro/2020. Foram apresentados slides com o comportamento da receita
nominal e da despesa nominal no período de janeiro à dezembro de 2020. Em seguida, foi apresentado
slide com o resultado de 2020, o qual evidencia superávit de R$ 26.284.322,53 (vinte e seis milhões,
duzentos e oitenta e quatro mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) no ano de
2020. Do mesmo modo, foi apresentado slide com a evolução do superávit da Defensoria
Pública. Outrossim, a Diretora de Orçamento e Finanças apresentou o cenário para o ano de 2021. A
es�ma�va da receita do Fundo é feita normalmente em junho do ano anterior. Para o ano de 2021, há
expecta�va de queda de arrecadação de 14% no Fundperj, em relação ao ano de 2020.  No entanto, em
contrapar�da, essa queda foi compensada pela melhora no duodécimo de custeio que aumentou 40%
em relação ao ano de 2020. No total, portanto, houve aumento de 9,64% no orçamento. O Presidente
assinalou que o ano de 2020 foi bastante desafiador porque a arrecadação caiu muito especialmente nos
três meses em que houve maior restrição por conta do coronavírus. Nos úl�mos 04 anos, há trajetória de
queda de arrecadação do Fundo, de modo que, a Ins�tuição vem trabalhando no orçamento repassado
pelo tesouro de inves�mento e custeio. Não havendo perguntas, o Sr. Presidente declarou encerrada a
sessão às 10:10hs, solicitando a lavratura da presente ata que eu, Bruna Beyer Faller, redigi, e pelo
Conselheiro Presidente, será assinada eletronicamente. 

 

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BAPTISTA PACHECO, Defensor Público Geral do
Estado, em 22/03/2021, às 16:18, 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?

https://www.youtube.com/watch?v=pSVpZyrOil4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0551133 e
o código CRC A0A4D667.
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