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CONSELHO DE CONTROLE DA GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDPERJ 

 

Aos quinze dias do mês de julho 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, NATÁLIA BEZERRA 

CORTES BARROSO e JULIO CESAR ROCHA LESSA, bem como o Conselheiro 

Suplente EDUARDO RODRIGUES DE CASTRO. Ausentes os Conselheiros 

titulares JANE REZENDE MEDINA e ARNALDO GOLDEMBERG, bem como o 

Conselheiro suplente MARCELO DIAS CARLETTO, todos justificadamente. O 

Presidente declarou aberta a sessão. Inicialmente, foi apresentado o Relatório 

Financeiro do 1º Quadrimestre de 2016, sendo destacadas as Receitas e 

Despesas por caixa e por competência do Fundo no aludido período. Analisando o 

quadro 01, foram comparados os valores previstos inicialmente na LOA com os 

valores reestimados em janeiro de 2016 – diante do cenário constatado e com 

base nos anos anteriores, e, por fim, com a receita nominalmente realizada, 

constatando-se um saldo negativo de 1.558.268,31. Da mesma forma, diante do 

quadro 02, foram comparadas as receitas do Fundo nos primeiros quadrimestres 

dos exercícios 2015 e 2016, constatando-se a queda de arrecadação. Aduziu-se, 

porém, que, a despeito dos resultados mencionados, há real perspectiva de 

superávit do Fundo ao término do presente exercício, considerando que as 

despesas no segundo semestre serão sensivelmente reduzidas.  Em análise ao 

quadro de Negociações de Contrato, explicitou-se a considerável e relevante 

redução de despesas nos negócios ali referidos, totalizando um valor da ordem de 

R$ 7.604.719,18. Na sequência, foram abordados métodos adotados para 

redução de despesas e readequações de gastos, explicitando-se algumas das 

medidas reduzido específicas que levaram a tamanho patamar de economia. A 

seguir, foram apresentadas as demonstrações orçamentária e financeira do 

Fundo, sendo ressaltada a sensível redução no saldo financeiro esperado – que, 

não obstante permanecer negativo, obteve, mediante as ações e metodologia 
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implementadas, expectativa déficit reduzida desde o início do ano da ordem de R$ 

12.000.000,00. Em seguida, passaram os Conselheiros a debater acerca de 

possíveis métodos de enxugar gastos do Fundo e, assim, otimizar sua 

administração. Prosseguiu-se sendo apresentados relatórios individualizados por 

competência, neles constando despesas programadas / contingenciadas mas 

ainda não pagas no período de sua constituição. Por fim, o Conselho passou a 

expor e dialogar propostas de redução de despesas do Fundo, mediante série de 

proposições levantadas pelos Conselheiros, sendo, outrossim, apresentadas 

algumas medidas já adotadas pela Administração Superior no sentido de diminuir 

gastos correntes concernentes ao 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. 
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