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 ANEXO I -  RESOLUÇÃO Nº 102, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Inciso I - Despesas com Pessoal e Encargos
Discriminação das despesas R$ 1,00 

a Despesas com pessoal ativo  15.026.760,69 
b Despesas com pessoal inativo e pensões  6.482.930,61 
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal  2.787.467,96 
d Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado  38.587,67 

Total  24.335.746,93 

Inciso II - Outras Despesas de Custeio
R$ 1,00 

a  3.088,85 
b  900.921,40 
c  167.914,81 
d  631.595,38 
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores  36.547,35 
f Passagens e despesas com locomoção  29.674,66 
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia  405.237,30 
h Aluguel de imóveis  26.725,50 
i Serviços de água e esgoto  413,69 
j Serviços de energia elétrica  165.988,21 
k Serviços de telecomunicações  6.037,71 
l Serviços de comunicação em geral  47.028,81 

m Serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc  219.494,47 
n Serviços de limpeza e conservação  142.459,76 
o Serviços de vigilância armada e desarmada  405.529,52 
p Serviços de publicidade  7.238,85 
q  98.198,71 
r Serviços de seleção e treinamento  3.000,00 
s Aquisição de material de expediente  -   
t Aquisição de material de processamento de dados e de software  -   
u Aquisição de material bibliográfico  -   
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes  5.927,26 
w Aquisição de gêneros alimentícios  10.335,48 
x  7.315,13 
y Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais  -   
z Demais despesas de custeio  672.403,76 

Total  3.993.076,61 

alinea

alinea
Beneficios a servidores e empregados auxilio transporte
Beneficios a servidores e empregados auxilio alimentação
Beneficios a servidores e empregados auxilio  creche
Beneficios a servidores e empregados assist. médica/odontologica

Locação de mão de obra e postos de trabalho exceto alineas "n" e "o"

Aquisição de material de consumo, ressalvado as alineas "s" a "w"



Inciso III - Despesas com Investimento
R$ 1,00 

a Construção e reforma de imóveis  -   
b Aquisição de material permanente veículos  -   
c  -   
d Aquisição de material permanente programas de informática  -   
e Aquisição de material permanente demais itens  -   

Total  -   

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
R$ 1,00 

a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização  -   
b Outras inversões  -   

Total  -   

Inciso V - Repasses do tesouro nacional ou estadual ou sub-repasses recebidos, 
destinados ao pagamento de

R$ 1,00 
a Pessoal e encargos  23.307.250,45 
b Custeio  3.596.441,28 
c Investimentos  69.969,24 
d Inversões financeiras  -   

Total  26.973.660,97 

Inciso VI - Receitas
R$ 1,00 

a Recursos a títulos de custas judiciais  557.490,91 
b Recursos a títulos de taxas judiciárias  3.485,45 
c Recursos a título de serviços extrajudiciários  621.612,30 
d Demais recursos conforme previsão em leis específicas  969,12 

Total  1.183.557,78 
Obs. Taxas judiciárias referem-se a emolumentos.

         Serviços extrajudiciários incluem serviços administrativos, multas contratuais, alienações, ressarcimentos e receitas próprias

         provenientes de cessão de espaço físico e ressarcimentos e transferências de convênios da União e entidades.

         Demais recursos referem-se à multa prevista no Código de Processo Civil.

         Dados extraídos do SIAFI em 09/09/2016.
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Aquisição de material permanente equip. de informática
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