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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 seis dias do mês de agosto 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, dando boas 

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

Conselheiros Titulares, CARLOS ALBERTO AMARAL DOURADO, ARNALDO 

GOLDEMBERG e NATÁLIA BEZERRA CORTES BARROSO, bem como os 

Conselheiros Suplentes MARCELO DIAS CARLETTO e EDUARDO RODRIGUES 

DE CASTRO. Ausentes os Conselheiros titulares JANE REZENDE MEDINA e 

JÚLIO CESAR ROCHA LESSA, ambos justificadamente.  

O Presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, em explanação do 

Secretário-Geral Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão, foi destacado o 

direcionamento de verbas oriundas do duodécimo para o custeio de despesas 

outrora bancadas pelo Fundo, situação, que, inobstante a grave crise financeira do 

Estado, aponta para um cenário sobremaneira positivo do Fundo – cenário este 

favorável mediante a ressalva de manutenção do Duodécimo.  Ainda, foi 

apresentado o Relatório Financeiro do 1º Semestre de 2016, sendo destacadas as 

Receitas e Despesas por caixa e por competência do Fundo no aludido período.  

 

Em análise ao primeiro quadro de fls. 4 (1.1), foram demonstradas as 

modificações nos valores de receita em relação aos previstos na LOA e aos 

cálculos reestimados ante o cenário de crise, destacando-se a melhoria dos 

números de arrecadação, alcançando resultado melhor do que o esperado por 

ocasião dos novos cálculos (restimativa).  Prosseguindo na análise dos quadros, 

debateu-se a oscilação dos números relativos a receitas e despesas no primeiro 

semestre do na de 2016, sendo detalhadamente apontadas as medidas adotadas 

pela Administração que tornaram o saldo positivo a partir do mês de junho (por 

exemplo, troca de vigilantes por serviço de portaria, passagem de despesas de 

estagiários ao Duodécimo, aprovisionamento acumulado nos primeiros meses do 

ano, dentre outras), sendo certo que o cenário a partir de então afigura-se com 
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tendência favorável. Em seguida foram debatidas possíveis medidas que 

permitam, no futuro, a redução em séries de despesas de atribuição do Fundo, tal 

como a locação do 13º andar do Menezes Cortes, tendo sido esclarecido que até 

hoje as renegociações dos contratos realizadas pela Secretaria Geral e seus 

setores já importaram em uma redução de quase 08 (oito) milhões de reais ano, 

valor bem superior a um mês de arrecadação do fundo. 

 

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, Eduardo 

Rodrigues de Castro, Secretário, redigi, e por todos Conselheiros presentes é 

assinada. 

 

 
 

ANDRÉ LUÍS MACHADO DE CASTRO 
PRESIDENTE 
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