ANEXO I

Sigla:

STJ

Nome de Órgão: Superior Tribunal de Justiça
Autoridade Máxima: Presidente do Superior Tribunal de Justiça
Responsável pela informação: Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Mês de Referência (MM/AAAA): 1/2010
Data da Publicação:
Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea
a
b
c

d

Discriminação das despesas
despesas com pessoal ativo
despesas com pessoal inativo e pensões
encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

Valores em R$ 1,00
39.610.168,85
20.675.202,33
5.878.124,66

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 pelo Critério de Competência.

66.163.495,84

TOTAL
Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Alínea
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Discriminação das despesas
benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação
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
indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia
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 software, locação e
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação,
serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob
encomenta,
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e desarmada
serviços de publicidade
locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvados o apropriado nas alíneas "n"
e "o"
serviço 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 combustível e lubrificantes
aquisição de gêneros alimentícios
aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"
serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio
TOTAL

Valores em R$ 1,00
1.660,99
1.914.445,08
241.916,25
28.558,26
23.955,20
27.251,84
12.026,25
473,57
-

2.395,99
1.529,40
12.285,65
2.481,74
807.035,27
3.076.015,49

Inciso III - Despesas com Investimentos
Alínea
a
b
c
d
e

Discriminação das despesas
construção e reforma de imóveis
aquisição de material permanente - veículos
aquisição de material permanente - equipamentos de informática
aquisição de material permanente - programas de informática
aquisição de material permanente - demais itens

Valores em R$ 1,00
-

TOTAL

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras

Alínea
a
b

Discriminação das despesas
aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização
outras inversões

Valores em R$ 1,00
-

TOTAL

-

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de:

Alínea
a
c
d
e

Discriminação das despesas
pessoal e encargos
outras despesas correntes
investimentos
inversões financeiras

Valores em R$ 1,00
83.316.581,34
23.693.871,30
189.104,25
-

TOTAL

107.199.556,89
Inciso VI - Receitas

Alínea
a
b
c
d

Discriminação das despesas
recursos a título de custas judiciais
recursos a título de taxas judiciárias
recursos a título de serviços extrajudiciários
demais recursos conforme previsão em leis específicas
TOTAL

Valores em R$ 1,00
2.749.528,09

4.000,29
2.753.528,38

ANEXO I

Sigla:

STJ

Nome de Órgão: Superior Tribunal de Justiça
Autoridade Máxima: Presidente do Superior Tribunal de Justiça
Responsável pela informação: Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Mês de Referência (MM/AAAA): 2/2010
Data da Publicação:
Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea
a
b
c

d

Discriminação das despesas
despesas com pessoal ativo
despesas com pessoal inativo e pensões
encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

Valores em R$ 1,00
29.261.395,22
13.951.880,66
5.867.184,19

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 pelo Critério de Competência.

49.080.460,07

TOTAL
Inciso II - Outras Despesas de Custeio
Alínea
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Discriminação das despesas
benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação
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
indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia
aluguel de imóveis
serviços de água e esgoto
serviços de energia elétrica
serviços de telecomunicações
serviços de comunicação em geral

Valores em R$ 1,00
2.795,18
1.937.149,19
243.404,25
24.176,46
36.244,89
64.256,00
99.568,06
18.396,39
78.624,42
2.741,10
13.562,63
552.524,87

serviços de informática, incluindo manutenção e locação software, locação e
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação,
serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob
encomenta,
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e desarmada
serviços de publicidade
locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvados o apropriado nas alíneas "n"
e "o"
serviço 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 combustível e lubrificantes
aquisição de gêneros alimentícios
aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"
serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio

1.215.573,69
23.800,00
19.597,39
1.517,06
20.360,00
40.705,74
2.481,74
2.707.267,65

TOTAL

8.891.249,21

650.784,56
416.299,42
724.382,00
-

Inciso III - Despesas com Investimentos
Alínea
a
b
c
d
e

Discriminação das despesas
construção e reforma de imóveis
aquisição de material permanente - veículos
aquisição de material permanente - equipamentos de informática
aquisição de material permanente - programas de informática
aquisição de material permanente - demais itens

Valores em R$ 1,00
-

TOTAL

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras

Alínea
a
b

Discriminação das despesas
aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização
outras inversões

Valores em R$ 1,00
-

TOTAL

-

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de:

Alínea
a
c
d
e

Discriminação das despesas
pessoal e encargos
outras despesas correntes
investimentos
inversões financeiras

Valores em R$ 1,00
111.528.764,87
7.288.207,28
1.414.174,22
-

TOTAL

120.231.146,37
Inciso VI - Receitas

Alínea
a
b
c
d

Discriminação das despesas
recursos a título de custas judiciais
recursos a título de taxas judiciárias
recursos a título de serviços extrajudiciários
demais recursos conforme previsão em leis específicas
TOTAL

Valores em R$ 1,00
2.662.613,41
8.836,90
2.671.450,31

ANEXO I

Sigla:

STJ

Nome de Órgão: Superior Tribunal de Justiça
Autoridade Máxima: Presidente do Superior Tribunal de Justiça
Responsável pela informação: Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Mês de Referência (MM/AAAA): 3/2010
Data da Publicação:
Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea
a
b
c

d

Discriminação das despesas
despesas com pessoal ativo
despesas com pessoal inativo e pensões
encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal

Valores em R$ 1,00
31.040.779,81
13.962.194,98
5.810.201,18

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 pelo Critério de Competência.

34.881.594,07

TOTAL

85.694.770,04
Inciso II - Outras Despesas de Custeio

Alínea
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Discriminação das despesas
benefícios a servidores e empregados - auxílio-transporte
benefícios a servidores e empregados - auxílio-alimentação
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
indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia
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 software, locação e
equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação,
serviços técnico-profissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob
encomenta,
serviços de limpeza e conservação
serviços de vigilância armada e desarmada
serviços de publicidade
locação de mão de obra e postos de trabalho, ressalvados o apropriado nas alíneas "n"
e "o"
serviço 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 combustível e lubrificantes
aquisição de gêneros alimentícios
aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w"
serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
demais despesas de custeio
TOTAL

Valores em R$ 1,00
2.376,83
1.903.815,28
242.613,75
50.686,79
107.160,01
128.259,32
18.520,84
82.361,28
742.422,16
173.592,05
609.806,70

880.951,12
367.180,63
724.382,00
2.286.004,62
62.783,00
14.929,42
103.995,00
67.836,44
3.782,13
51.487,39
79.266,78
72.157,01
5.158.988,13
13.935.358,68

Inciso III - Despesas com Investimentos
Alínea
a
b
c
d
e

Discriminação das despesas
contrução e reforma de imóveis
aquisição de material permanente - veículos
aquisição de material permanente - equipamentos de informática
aquisição de material permanente - programas de informática
aquisição de material permanente - demais itens

Valores em R$ 1,00
1.603,60

TOTAL

1.603,60
Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras

Alínea
a
b

Discriminação das despesas
aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização
outras inversões

Valores em R$ 1,00
-

TOTAL

-

Inciso V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destinados ao pagamento de:

Alínea
a
c
d
e

Discriminação das despesas
pessoal e encargos
outras despesas correntes
investimentos
inversões financeiras

Valores em R$ 1,00
53.324.200,87
14.297.882,20
1.436.833,00
-

TOTAL

69.058.916,07
Inciso VI - Receitas

Alínea
a
b
c
d

Discriminação das despesas
recursos a título de custas judiciais
recursos a título de taxas judiciárias
recursos a título de serviços extrajudiciários
demais recursos conforme previsão em leis específicas
TOTAL

Valores em R$ 1,00
3.294.346,37
12.009,76
3.306.356,13

