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RELATÓRIO 

 
 

 
 

Brasília/DF, 20 de maio de 2013. 

  

 

  Este relatório apresenta dados sobre a publicação pelos órgãos do 
Poder Judiciário do detalhamento da folha de pagamento de pessoal, nos sítios 
eletrônicos, conforme disposição da Resolução nº 151, de 05 de julho de 2012, que 
alterou a redação do inciso VI do artigo 3º da Resolução nº 102, de 15 de dezembro de 
2009. Foram verificados os sites dos tribunais, das seções judiciárias e dos conselhos. 

 

  Em verde estão os endereços na web dos órgãos que atrasaram a 
divulgação de relatório; e em vermelho os endereços dos órgãos que não cumpriram 
alguma disposição da Resolução nº 151/2012. 

 
 
 

TRIBUNAIS SUPERIORES 

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

STJ http://www.stj.jus.br/webstj/transparencia/ 

STM 

Não há identificação nominal de alguns beneficiários (identificados com a matrícula). Publicado até 
jan/2013. 

http://www.stm.jus.br/transparencia 

TST http://www.tst.jus.br/remuneracao-lei-de-acesso-a-informacao 

TSE http://www.tse.jus.br/transparencia/remuneracoes 

Total divulgado: 3/4 
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CONSELHOS 

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

CNJ http://www.cnj.jus.br/remuneracao/ 

CJF 
http://www.jf.jus.br/cjf/cjf/transparencia-publica/transperencia-no-cjf/informacoes-sobre-pessoal/folha-de-
pagamento/2013 

CSJT http://www.csjt.jus.br/transparencia  
Total divulgado: 3/3 

 
 

JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

TRF 
Foram divulgados os relatórios até nov/2012. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/trf1/ 

SJAC 
Foram divulgados os relatórios até nov/2012. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-acre/ 

SJAM http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-amazonas/ 

SJAP http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/relatorios-cnj/sj-do-amapa/ 

SJBA http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-da-bahia/ 

SJDF http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-distrito-federal/ 

SJGO 
Foram divulgados os relatórios até jan/2013. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-de-goias/ 

SJMA 
Foram divulgados os relatórios até fev/2013. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-maranhao/ 

SJMT 
Foram divulgados os relatórios até dez/2012. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-de-mato-grosso/ 

SJMG 
Não há identificação nominal do beneficiário e da lotação. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-de-minas-gerais/ 

SJPA http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-para/ 

SJPI http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-piaui/ 

SJRO 
Foram divulgados os relatórios até jan/2013. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-rondonia/ 

SJRR 
Foram divulgados os relatórios até fev/2013. 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/sj-do-roraima/ 

SJTO http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/transparencia/relatorios-cnj/relatorios-cnj/sj-do-tocantins/ 

Total divulgado: 14/15 
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JUSTIÇA FEDERAL DA 2ª REGIÃO  

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

TRF 
Publicado, mas não há identificação nominal dos servidores. 

http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica-2/ 

SJRJ 
Publicado, mas não há identificação nominal dos servidores. 

http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica-2/ 

SJES 
Publicado, mas não há identificação nominal dos servidores. 

http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica-2/ 
Total divulgado: 0/3 
 
 

JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO  

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

TRF http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=1467 

SJSP http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=1468 

SJMS http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=1469 

Total divulgado: 3/3 
 
 

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO  

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

TRF http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=contracheque_transparencia 

SJRS http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=contracheque_transparencia  

SJSC http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=contracheque_transparencia 

SJPR 
Não há identificação nominal de magistrados e servidores. 

http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=contracheque_transparencia 

Total divulgado: 3/4 
 
 
 

JUSTIÇA FEDERAL DA 5ª REGIÃO 

ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

TRF 

http://www.trf5.jus.br/transparencia/ 

Foram divulgados os relatórios até fev/2013.  

Obs.: a identificação da lotação é genérica.   

SJAL 

http://www.trf5.jus.br/transparencia/  

Foram divulgados os relatórios até out/2012. 

Obs.: a identificação da lotação é genérica.   
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SJCE 
http://www.trf5.jus.br/transparencia/ 

Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

SJPB 
 

http://www.trf5.jus.br/transparencia/ 

Foram divulgados os relatórios até fev/2013. 

Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

SJPE 
http://www.trf5.jus.br/transparencia/ 

Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

SJRN 
http://www.trf5.jus.br/transparencia/ 

Obs.: a identificação da lotação é genérica.  

SJSE 
http://www.trf5.jus.br/transparencia/  

Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

Total divulgado: 7/7 
 
 

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS 

Estados ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

AC 

Foram divulgados os relatórios até mar/2013. 

http://www.tre-ac.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/anexo-viii-detalhamento-da-folha-de-pagamento-
de-pessoal 

AL http://www.tre-al.jus.br/transparencia/relatorios-cnj-1/recursos-humanos-e-remuneracao 

AM 
Foram divulgados os relatórios até jan/2013. 

http://www.tre-am.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-
remuneracoes/detalhamento-da-folha-de-pagamento-de-pessoal  

AP http://www.tre-ap.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/anexo-viii-detalhamento-da-folha-de-pagamento-
de-pessoal 

BA http://www.tre-ba.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/anexo-viii 

CE http://www.tre-ce.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/anexo-viii-
detalhamento-da-folha-de-pagamento-de-pessoal 

DF 
Não há identificação nominal do beneficiário, da lotação e do cargo. 

http://www.tre-df.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao 

ES 
http://www.tre-es.jus.br/internet/callPage.jsp?page=relatoriosTransparencia.do?anexo=VIII&ano=2013 

Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

GO 
Não há identificação nominal do beneficiário e da lotação. 

http://www.tre-go.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/anexo-viii-
remuneracoes-e-diarias 

MA http://www.tre-ma.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/anexo-viii-
remuneracoes-e-diarias-detalhamento-da-folha-de-pagamento-de-pessoal 
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MG 

Não há identificação nominal do beneficiário. 
http://www.tre-mg.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/recursos- 
humanos-e-remuneracao 
Em cumprimento à decisão do Juízo da 5ª Vara da Justiça  
Federal – Seção Judiciária de Minas Gerais – no Processo nº 37684-20.2012.4.01.3800, este Tribunal  
se abstém de divulgar a identificação nominal dos servidores no rol das remunerações individuais, 
substituindo-a pela matrícula funcional. 

 
 

MS http://www.tre-ms.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao 

MT http://www.tre-mt.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao 

PA http://www.tre-pa.jus.br/transparencia/remuneracoes-e-beneficios/remuneracoes 

PB http://www.tre-pb.gov.br/institucional/contas/res102/res102.html 

PE http://www.tre-pe.jus.br/publicanet/ServletMontarPagina.do?codObjetoPagina=6 

PI http://www.tre-pi.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/recursos-
humanos-e-remuneracao 

PR 
Não há identificação nominal do beneficiário. 

http://www.tre-pr.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/remuneracoes/resolucao-cnj-102-2009-anexo-viii-
out-2012 

RJ 

Foram divulgados os relatórios até dez/2012. 

http://www.tre-
rj.jus.br/site/transparencia/cnj/gestao_orcamentaria/jsp/anexo_oito.jsp?titulo=%20Anexo%20VIIl%20-
%20Detalhamento%20da%20Folha%20de%20Pagamento%20de%20Pessoal&keepThis-
true&TB_iframe=true&height=390&width=480 

RN http://www.tre-rn.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/recursos-humanos-e-remuneracao/folha-de-
pagamento/folha-de-pagamento-detalhada. 

RO 
Não houve identificação nominal dos beneficiários. 

http://www.tre-ro.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/folha-de-pagamento/remuneracoes-e-diarias 

RR 
Foram divulgados os relatórios até dez/2012. 

http://www.tre-rr.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/tre-rr-anexo-viii-resolucao-102-cnj-remuneracoes-e-
diarias 

RS http://www.tre-rs.jus.br/index.php?nodo=13397 

SC  
http://www.tre-sc.jus.br/site/transparencia/pessoal-cargos-remuneracao-despesas-e-outras-
informacoes/detalhamento-da-folha-de-pagamento-de-pessoal-anexo-viii/detalhamento-da-folha-de-
pagamento-de-pessoal/index.html 

SE http://www.tre-se.jus.br/contas-publicas/transparencia-publica/recursos-humanos-e-
remuneracao/anexo-viii/remuneracoes-e-diarias 

SP 
Transparência dividida em 10 arquivos.  

http://www.tre-sp.jus.br/transparencia/index.html 

TO http://www.tre-to.jus.br/transparencia/relatorios-cnj/gestao-orcamentaria-e-financeira/detalhamento-
de-folha-de-pagamento-anexo-viii 

Total divulgado: 22/27 
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TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO 

Região ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

1ª 
Não há identificação nominal dos servidores. 
http://www.trt1.jus.br/anexo-viii 

2ª 
Não há identificação da lotação de parte dos beneficiários. 

http://www.trt2.jus.br/transparencia/resolucao-n-102-cnj 

3ª 
Não há identificação nominal das lotações.  

http://as1.trt3.jus.br/transparencia/consulta.htm 

4ª http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/transparencia/resolucao102/pessoal/estruturaremun 

5ª 
Divulgação dos servidores suspensa em cumprimento à decisão da tutela antecipada nº 28633-
30.2012.4.01.3300 

http://www.trt5.jus.br/default.asp?pagina=transparenciaPublica  

6ª http://www.trt6.gov.br/manut_portal/Transparencia/resolucao/ 

7ª 
Foi divulgado o relatório de mar/2013. 
http://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=222:remuneracoes-e-diarias-
pagas&catid=139&Itemid=202 

8ª http://www.trt8.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2214&Itemid=594 

9ª 
Não há identificação nominal dos servidores. 

http://www.trt9.jus.br/internet_base/transpacessocon.do 

10ª http://www.trt10.jus.br/?mod=ponte.php&ori=trt&pag=contas_publicas&path=servicos/contas_publica
s/lei_acesso/index.php 

11ª 
Foi divulgado o relatório de mar/2013. 

http://www.trt11.jus.br:8080/Portal/pages/sdcp/resolucao102/layout/layoutresolucao102.jsf 

12ª http://www.trt12.jus.br/portal/areas/seest/extranet/estatistica/ResolucaoCNJ102.jsp#remunera 

13ª http://www.trt13.jus.br/transparenciaremuneracao/home.seam 

14ª http://www.trt14.jus.br/transparencia 

15ª http://portal.trt15.jus.br/web/guest/anexo-viii 

16ª 
Não há identificação da lotação dos beneficiários. 

http://www.trt16.jus.br/site/index.php?acao=conteudo/transparencia/remuneracao.php 

17ª http://www.trt17.jus.br/sic/sicdoc/ClassificacaoViewer.aspx?id=937&cdp=2861&cd=2904&ord=ASC 

18ª 
Não há identificação da lotação dos servidores e magistrados. 

http://www.trt18.jus.br/portal/lei-de-acesso-a-informacao/ 

19ª http://www.trt19.jus.br/siteTRT19/JSPs/transparencia/anexoVIII.jsp 

20ª http://www.trt20.jus.br/index.php?comp=informe&var=1266837921 
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21ª http://www.trt21.jus.br/publ/transparencia/resolucao_102_CNJ.html 

22ª http://portal.trt22.jus.br/site/site.do?categoria=Institucional2&idArtigo=1758 

23ª http://portal.trt23.jus.br/ecmdemo/public/trt23/Transparencia/anexoVIII 

24ª http://www.trt24.jus.br/contas_publicas/index.jsf 

Total divulgado: 17/24 
 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

Estados ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

AC 
Foram divulgados os relatórios até mar/2013.  

http://www.tjac.jus.br/transparencia/anexo_VIII.jsp 

AL 
Não consta lotação ou cargo de alguns beneficiários. 

http://www.tjal.jus.br/?pag=transparenciatj/transparencia 

AM 
Não consta lotação dos servidores e magistrados. 
http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1035&Itemid=211 

AP http://www.tjap.jus.br/portal/resolucao-1022009/anexo8/anexo-viii-a.html 

BA https://www2.tjba.jus.br/conserv/consultaServidor.iface 

CE Foram divulgados os relatórios até fev/2013.  
http://www.tjce.jus.br/transparencia/ 

DF http://www.tjdft.jus.br/transparencia/remuneracao-e-diarias 

ES http://www.tj.es.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3932&catid=249&Itemid=63 

GO http://www.tjgo.jus.br/transparencia/index.php 

MA http://www.tjma.jus.br/financas/?acao_portal=anexo_08 

MG http://www.tjmg.jus.br/portal/transparencia/pessoal/ 

MS Foram divulgados os relatórios até jan/2013.  
http://www.tjms.jus.br/transparencia/resolucao102/ 

MT 
Exige que se digite parte do nome para consultar remuneração de servidor. 
http://www.tjmt.jus.br/paginas/Servicos/FolhaPagamento/ 

PA Foram divulgados os relatórios até mar/2013.  
http://www.tjpa.jus.br/novoPortaldaTransparencia/folhapagamento.jsp 

PB 
 

Foram divulgados os relatórios até mar/2013.  

http://www.tjpb.jus.br/servicos/transparencia/ 

PE 
Exige que se digite parte do nome e cargo para consultar remuneração de servidor. 

http://www.tjpe.jus.br/transparencia/VencimentosMagistradosServidores.asp 

PI http://www.tjpi.jus.br/intranet/tjpi/rh/Resolucao151CNJ?type=explore 

PR 
Não há identificação nominal do beneficiário. Exige a escolha do cargo. 
http://www.tjpr.jus.br/folha-de-pagamento 
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RJ http://www.tjrj.jus.br/web/guest/transparencia/anexos-resolucoes-cnj/anexos-viii-resolucoes-cnj 

RN http://ww4.tjrn.jus.br/portalTransparencia/tjrnrecursos.aspx 

RO 
Foram divulgados os relatórios até mar/2013.  

http://www.tjro.jus.br/file/transparencia/cnj102/res102.html 

RR http://www.tjrr.jus.br/index.php/remuneracoes-e-diarias 

RS 
Não há identificação nominal do beneficiário e da lotação. Exige a escolha do cargo para consulta. 
http://www.tjrs.jus.br/site/administracao/transparencia/fpp.html 

SC http://app.tjsc.jus.br/consultarendimentos/consultarendimentos.action 

SE http://www.tjse.jus.br/csp/tjse/cnj/transparenciaClientes.csp 

SP http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Transparencia/ResCNJ102/Default.aspx 

TO 
http://wwa.tjto.jus.br/portal_transparencia/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid
=228 

Total divulgado: 20/27 
 
 
 
 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA MILITAR 

Estados ENDEREÇO WEB / COMENTÁRIOS 

MG http://200.149.10.90/res102/ 

RS 
http://www.tjmrs.jus.br/res102cnj/res102.asp 
Obs.: a identificação da lotação é genérica. 

SP http://www.tjmsp.jus.br/i_transp02.htm  

Total divulgado: 3/3 
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TOTAIS  
 
  Tribunais Superiores:    3/4 (75%) 
  Conselhos:     3/3 (100%) 
  Justiça Federal da 1ª Região:   14/15 (93%) 
  Justiça Federal da 2ª Região:  0/3 (0%) 
  Justiça Federal da 3ª Região:  3/3 (100%) 
  Justiça Federal da 4ª Região:  3/4 (75%) 
  Justiça Federal da 5ª Região:  7/7 (100%) 
  Tribunais Regionais Eleitorais:  22/27 (81%) 
  Tribunais Regionais do Trabalho:  17/24 (71%) 
  Tribunais de Justiça:   20/27 (74%) 
  Tribunais de Justiça Militar:  3/3 (100%) 
 
 
TOTAL GERAL 
 
  Dos 120 órgãos do Poder Judiciário, 95 (79%) já divulgaram as 
remunerações de seus magistrados, servidores e colaboradores conforme 
Resolução CNJ nº 151/2012, sendo que 22 (18%) estão com atraso na 
divulgação. 
 


