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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  13.307.274,99 

b Despesas com pessoal inativo e pensões  5.722.981,28 

c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal  2.455.804,82 

d Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado  41,27 

Total  21.486.102,36 

Inciso II - Outras Despesas de Custeio

R$ 1,00 

a  3.162,19 

b  782.181,32 

c 126.035,60

d 517.873,37

e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores  20.287,48 

f Passagens e despesas com locomoção  21.700,91 

g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia  179.670,85 

h Aluguel de imóveis  40.703,24 

i Serviços de água e esgoto  456,02 

j Serviços de energia elétrica  150.141,83 

k Serviços de telecomunicações  17.858,61 

l Serviços de comunicação em geral  97.166,35 

m Serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc  72.946,74 

n Serviços de limpeza e conservação  145.877,26 

o Serviços de vigilância armada e desarmada  -   

p Serviços de publicidade 4.185,00

q  100.721,77 

r Serviços de seleção e treinamento  31.301,76 

s Aquisição de material de expediente  2.471,00 

t Aquisição de material de processamento de dados e de software  35.022,00 

u Aquisição de material bibliográfico  -   

v Aquisição de combustíveis e lubrificantes  7.034,70 

w Aquisição de gêneros alimentícios  6.497,66 

x  81.349,96 

y Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais  -   

z Demais despesas  de custeio  1.584.559,47 

Total  4.029.205,09 

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  4.949,88 

d Aquisição de material permanente programas de informática  29.088,50 

e Aquisição de material permanente demais itens  68.800,00 

Total  102.838,38 

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  21.851.326,72 

b Custeio  7.579.466,87 

c Investimentos  1.194.267,16 

d Inversões financeiras  -   

Total  30.625.060,75 

Inciso VI - Receitas

R$ 1,00 

a Recursos a títulos de custas judiciais  356.563,93 

b Recursos a títulos de taxas judiciárias  7.634,09 

c Recursos a título de serviços extrajudiciários  708.429,84 

d Demais recursos conforme previsão em leis específicas  49,40 

Total  1.072.677,26 

Obs. Taxas judiciárias referem-se a emolumentos.

         Serviços extrajudiciários incluem serviços administrativos, multas contratuais, alienação de veículos, ressarcimentos e receitas próprias

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

         Demais recursos referem-se a montepio e à multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição.

         Dados extraídos do SIAFI em 08/01/2015.
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Aquisição de material permanente equip. de informática
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