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Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Discriminação das despesas
Alínea
despesas com pessoal ativo
a
despesas com pessoal inativo
b

Valores em R$ 1,00
15.589.810,85
3.339.908,63

c

encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

2.517.463,39

d

despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
(precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais
periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme
ação orçamentária específica, apropriado pelo Critério de
Competência

1.840.978,47

TOTAL
Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Discriminação das despesas
Alínea
benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
a

23.288.161,34

Valores em R$ 1,00
71.105,34

b

benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação

834.603,54

c

71.827,74

e
f

benefícios a servidores e empregados - auxílio-creche
benefícios a servidores e empregados - assistência médica e
odontológica
diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores
Passagens e despesas com locomoção

g

Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia

30.146,01

h
i
j
k
l

aluguel de imóveis
Serviços de água e esgoto
Serviços de energia elétrica
Serviços de telecomunicações
Serviços de comunicação em geral
serviços de informática, incluindo manutenção e locação de
software, locação de equipamentos de processamento de
dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnicoprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de
software sob encomenda, manutenção e conservação de
equipamentos de processamento de dados, e comunicação de
dados
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e desarmada
Serviços de publicidade

156.147,88
7.163,74
356.323,07
18.192,10
20.026,98

d

m (*1)

n
o
p

608.851,73
64.456,43
45.498,50

596.124,72

397.372,50
352.916,60
20.355,03

locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvando o
apropriado nas alíneas "n" e "o"
Serviços de seleção e treinamento
Aquisição de material de expediente
aquisição de material de processamento de dados e de
software
aquisição de material bibliográfico
aquisição de combustíveis e lubrificantes
aquisição de gêneros alimentícios
aquisição de material de consumo, ressalvando o apropriado
nas alíneas "s" a "w"

q
r
s
t
u
v
w
x
y(*2)
3

z (* )

782.225,37
173.876,76
45.980,00
12.150,00
16.596,09
25.211,36
46.936,10

serviços médico e hospitalares, odontológicos e laboratoriais

1.080.539,53

demais despesas de custeio
TOTAL

1.615.149,73
7.449.776,85

1

(* ) Deste valor, R$ 22.047,65 referem-se a contratos de informática da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, e R$ 16.408,46 aos da Seção Judiciária do Espírito Santo.
2

(* ) Deste valor, R$ 659.073,03 referem-se ao Plano de Saúde da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, e R$ 105.237,65 ao Plano de Saúde da Seção Judiciária do Espírito Santo.
3

(* ) Deste valor, R$ 707.231,88 referem-se a estagiários e R$ 47.673,11 à contribuição patronal
sobre plano de saúde, ambos da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Quanto à Seção Judiciária
do Espírito Santo, R$ 122.859,68 referem-se a estagiários e R$ 7.255,83 a contribuição patronal
sobre plano de saúde.
Inciso III - Despesas com Investimentos
Discriminação das despesas
Alínea
Construção e reforma de imóveis
a
Aquisição de Material Permanente - Veículos
b

Valores em R$ 1,00
37.398,73
-

c

Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de
Informática

-

d

Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática

-

e

Aquisição de Material Permanente - Demais itens
TOTAL

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
Discriminação das despesas
Alínea
Aquisição
de
imóveis, ou bens de capital já em utilização
a
Outras inversões
b
TOTAL

47.793,19
85.191,92

Valores em R$ 1,00
-

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos
destinados ao pagamento de:
Discriminação das despesas
Valores em R$ 1,00
Pessoal e Encargos
18.710.226,86
Custeio
6.072.735,06
Investimentos
610.001,72
Inversões Financeiras
TOTAL
25.392.963,64
(*) Neste montante, constam sub-repasses recebidos destinados ao pagamento de sentenças
judiciais transitadas em julgado, no valor de R$ 1.840.978,47 para servidores do TRF,
R$ 2.595.605,30 para servidores da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e R$ 636.528,72 para
servidores da Seção Judiciária do Espírito Santo.
Alínea
a (*)
b
c
d

