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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
alinea
Discriminação das despesas
a
Despesas com pessoal ativo
b
Despesas com pessoal inativo e pensões
c
Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal
d
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
Total
Inciso II - Outras Despesas de Custeio
alinea
a
Beneficios a servidores e empregados auxilio transporte
Beneficios a servidores e empregados auxilio alimentação
b
Beneficios a servidores e empregados auxilio creche
c
Beneficios a servidores e empregados assist. médica/odontologica
d
e
Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores
f
Passagens e despesas com locomoção
g
Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia
h
Aluguel de imóveis
i
Serviços de água e esgoto
j
Serviços de energia elétrica
k
Serviços de telecomunicações
l
Serviços de comunicação em geral
m
Serviços de informática, incluindo manutenção, locação de software, etc
n
Serviços de limpeza e conservação
o
Serviços de vigilância armada e desarmada
p
Serviços de publicidade
Locação de mão de obra e postos de trabalho exceto alineas "n" e "o"
q
r
Serviços de seleção e treinamento
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
w
Aquisição de gêneros alimentícios
x
Aquisição de material de consumo, ressalvado as alineas "s" a "w"
y
Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais
z
Demais despesas de custeio
Total

R$ 1,00
21.890.014,04
9.058.936,09
5.412.210,52
11.141,45
36.372.302,10
R$ 1,00
4.216,87
834.433,93
146.927,36
704.777,86
30.879,94
44.283,27
533.913,87
29.020,79
197,96
291.828,79
8.103,89
104.531,01
165.433,12
306.035,88
329.924,95
25.859,48
104.977,61
90.539,79
1.744,00
2.945,00
28.860,53
8.669,59
5.536,60
38.917,94
731.311,48
4.573.871,51

Inciso III - Despesas com Investimento
alinea
a
Construção e reforma de imóveis
b
Aquisição de material permanente veículos
c
Aquisição de material permanente equip. de informática
d
Aquisição de material permanente programas de informática
e
Aquisição de material permanente demais itens
Total

R$ 1,00
864.270,00
304.335,47
11.925,00
1.180.530,47

Inciso IV - Despesas com Inversões Financeiras
alinea
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
alinea
a
Pessoal e encargos
b
Custeio
c
Investimentos
d
Inversões financeiras
Total

Inciso VI - Receitas
alinea
a
Recursos a títulos de custas judiciais
b
Recursos a títulos de taxas judiciárias
c
Recursos a título de serviços extrajudiciários
d
Demais recursos conforme previsão em leis específicas
Total

R$ 1,00
-

R$ 1,00
33.874.005,26
4.441.990,73
1.648.213,06
39.964.209,05

R$ 1,00
428.617,41
2.761,92
676.600,29
815,50
1.108.795,12

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 por ato atentatório ao exercício da jurisdição.
Dados extraídos do SIAFI em 08/01/2016.

