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Resumen 
 

É inquestionável que os recursos financeiros transacionados no setor público são 
escassos, preciosos e de valoração expressiva, porém, para grande parte da população 
brasileira são obscuras a legitimidade dos seus resultados na revelação dos benefícios à 
sociedade. Assiste-se de certa forma, com passividade, a alocação de recursos nobres 
oriundos da atividade produtiva para atividades incompatíveis com as reais necessidades e 
anseios da maioria da população. Torna-se destarte  fundamental que a Contabilidade 
consagrada como um sistema de informação e mensuração pode demonstrar nos relatórios 
contábeis das entidades públicas o resultado econômico dos serviços prestados à 
sociedade, como forma de prestação de contas dos recursos alocados. Este artigo tem por 
objetivo mensurar o resultado econômico da Comarca Jurisdicional de Castro (PR), 
referente ao ano 2002, na atividade prestadora jurisdicional, de tal forma que evidencie e 
justifique os benefícios gerados à sociedade, em especial, ao seu foro judicial.  O Poder 
Judiciário no seu papel delegado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, presta serviços nos limites de sua competência à sociedade e geram benefícios os 
quais poderiam ser concebidos por entidades com fins lucrativos, a exemplo de escritórios 
e de auditores independentes. O resultado revela um produto interessante sobre o 
desempenho da entidade. 
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1  Introdução 
 
 
 
É notório que o nosso país atravessa por um momento singular no processo de 

mudança, transformação e de consolidação democrática. A maioria da população 
brasileira, no final do ano de 2002, deu mostras do desejo de mudança por meio das urnas 
eleitorais, idealizando uma nação que reúna crescimento econômico com justiça social. 

Neste processo, o fortalecimento das instituições torna-se indispensável para o 
cumprimento do papel fundamental na sociedade, cabendo ao Estado praticar suas 
funções dentre outras, conforme preconiza artigo 193 da Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988, p.111) “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.”  

O Estado propõe uma ordem social direcionada ao desenvolvimento de suas 
diversas atividades em beneficio da população, inclusive intervindo na ordem econômica e 
na social, à medida que isso seja necessário à consecução do desejado bem-comum, ou 
bem-estar social. Neste contexto, estão inseridas a eficiência, a moralidade, a competência 
e o respeito com o gasto público, impulsionando o crescimento econômico e gerando 
empregos e bem estar à população. 

Dentre estas funções destacam-se o papel e a relevância dos serviços 
jurisdicionais à sociedade, caracterizando-se como a capacidade de decidir 
imperativamente e impor decisões. Atualmente, prevalecem as idéias do Estado social, em 
que ao Estado se reconhece a função fundamental de promover a plena realização dos 
valores humanos, o que objetiva minimizar os conflitos entre as pessoas com a realização 
da justiça. 

Têm-se o sentimento que o objetivo-síntese do Estado contemporâneo é o bem 
comum, que na projeção particularizada do bem comum trata-se da pacificação com 
justiça.  

Com isso, torna-se imperativo que o Judiciário seja competente, ágil, eficiente e 
independente, e que possa responder a este processo de mudança e modernidade. Deste 
modo, as estruturas físicas, administrativas e funcionais do Judiciário devem estar bem 
dimensionadas e contar com juízes íntegros e capacitados para o exercício das suas 
funções.  

Este artigo tem como objetivo mensurar o resultado econômico de uma Comarca 
do Poder Judiciário, considerando os benefícios gerados à comunidade. Entende-se que a 
evidenciação do resultado econômico é uma forma de avaliação de eficiência para o poder 
público, tal como estabelece o artigo 85 da Lei 4.320/64 “Os serviços de contabilidade 
serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.”  

A busca e a conscientização do cidadão sobre os seus reais direitos, o aumento 
da criminalidade e outros fatores têm contribuído para o acréscimo do número de ações 
ajuizadas anualmente, em todos os recantos do nosso país. Diante disso o Judiciário de 
uma maneira geral, defronta-se com a impossibilidade de satisfazer a demanda pela 
prestação de serviços jurisdicionais, ainda distantes de ações concretas para a real 
solução do acesso e da agilidade à Justiça, em cumprimento ao papel definido pela 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

Apesar dos problemas que vem enfrentando o Judiciário para a correção dessas 
ações e ajuste ao novo modelo de sociedade, pairam dúvidas com relação a sua eficiência, 
ao seu desempenho, aos seus resultados e à lentidão que se constituiu no poder. 
Entendemos que se havia anteriormente uma atividade com certa demanda e um quadro 
funcional que em tese a executava satisfatoriamente, com o incremento do volume 
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processual sem alteração do quadro funcional de magistrados pode-se  deduzir que a 
atividade estava sendo operacionalizada, com margem de ociosidade.  

Se a margem de ociosidade existe, porque não se redimensiona a estrutura como 
se fosse e como se processa numa atividade privada? Ademais, podem existir comarcas 
com ociosidade e outras com carências. Julgamos oportuna uma reflexão sobre o assunto, 
porém o foco do nosso artigo não tem como objetivo tratar nesta amplitude.  

Feita esta abordagem retornamos ao resultado agora sob o amparo da informação 
contábil. É possível avaliar o desempenho global de uma entidade judiciária traduzidos em 
resultado econômico?  

Segundo ALMEIDA (2000, p.67), referindo-se aos atributos da informação contábil 
que a norma do Conselho Federal de Contabilidade afirma que “A informação contábil, em 
especial àquela contida nas demonstrações contábeis, notadamente as previstas em 
legislação, deve propiciar revelação suficiente sobre a Entidade, de modo a facilitar a 
concretização dos propósitos do usuário, revestindo-se de atributos entre os quais são 
indispensáveis os seguintes: confiabilidade, tempestividade, compreensibilidade e 
comparabilidade”.  

Neste processo de comparabilidade de atributos contábeis pretendemos com o 
método SLOMSKI, demonstrar o resultado econômico da entidade comparando com 
resultados que poderiam ser concebidos por entidades com fins lucrativos. 

O objetivo deste trabalho parte da premissa de que a atividade prestadora 
jurisdicional da Comarca de Castro gera benefícios mensuráveis economicamente à 
sociedade com resultado econômico positivo. 

O presente artigo fundamenta-se em revisão da literatura e estudo exploratório 
para a mensuração do resultado econômico do poder judiciário, por intermédio do modelo 
proposto por SLOMSKI (1996, p.61).A demonstração do resultado econômico da Comarca 
de Castro obedece ao referido modelo, mediante utilização de dados e informações 
originados do Banco de Dados da Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná e Pacheco & Associados Auditoria e Consultoria de Negócios S/C Ltda. 

 
2  O Estado Contemporâneo 

 
 
 
A crise do Estado assistencialista tem levado o mundo ocidental a busca da 

redefinição do papel do Estado. Segundo DEMO (2003). “Os problemas não nascem 
apenas de entraves sistêmicos das condições circundantes - capitalismo subdesenvolvido, 
história autoritária do Estado, pobreza material da população, etc -, mas igualmente de 
entraves internos da própria dificuldade de conquistar a organização na democracia 
qualitativa.” Na seqüência, o sociólogo enfatiza que muitas vezes, as organizações 
replicam as mazelas da própria sociedade, porque dela são um reflexo, quando recaem 
nos assistencialismos, nas promessas compensatórias, nas lideranças vitalícias e 
impositivas, na falta de base. Diante disso, o Estado novamente, restringe o seu campo de 
atuação, em decorrência dos que defendem a concentração e a sua atenção às funções 
básicas e fundamentais.  

O exercício da jurisdição situa-se dentre essas funções básicas e está entre as 
mais importantes. 

Quando o Estado é pequeno, deixando que a iniciativa privada se encarregue de 
atuar no campo econômico, o seu papel se restringe, mas também se engrandece, passa a 
cuidar somente daquilo que lhe cabe por natureza, ou seja, das suas funções essenciais e 
características. E fazê-las bem pode garantir a base e a segurança necessária para que a 
economia cresça e o país se desenvolva, com o aumento do nível de vida da população. 

O chamado Poder Judicial encontra-se assim estreitamente ligado ao aparelho 
funcional do Estado como um todo, constituindo-se  o poder consoante as formas ou tipo 
de Estado a que se encontra conectado, inserindo a sua atividade global na atividade 
política mais vasta que o Estado desempenha. Na realidade, o cerne e a razão de ser do 
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aparelho judicial concentra-se na atividade decisória que segundo FARIA (1997, p.71) é 
apenas um dos elementos constitutivos de um modelo de produção jurídico.  

O modo de produção jurídico para  FARIAS estende-se, ao aparelho judicial, na 
medida em que é através dele que se condensam os níveis de institucionalização da 
função jurídica e, logo, a maior ou menor especialização e profissionalização do juiz, pois 
exerce atividade decisória no contexto do sistema político e normativo. 

 
2.1  O papel do Judiciário 

 
 
 
A democratização passa pelo Judiciário, que além de suas atribuições normais 

tem o importante papel de construção da democracia do nosso país, uma democracia 
construtiva legítima e guardiã de um Estado de Direito democrático. Porém,  para que o 
judiciário cumpra sua função em sua plenitude alguns desafios precisam ser transpostos, 
tais como: lentidão, globalização e novos direitos.  

Assim como outros poderes podem ser investidos de função jurisdicional, o 
Judiciário não se limita ao exercício da jurisdição, que é sua função precípua, mas exerce 
também funções legislativas e administrativas. 

As funções normativas são destacadas por GRINOVER (2003, p.160) como sendo 
“exercidas pelos tribunais na elaboração dos seus regimentos internos, o que constitui 
aspecto do seu poder de autogoverno. Constitui atividade legislativa, ainda a iniciativa de 
leis de organização judiciária, conferida com exclusividade aos tribunais.”  Na seqüência 
enfatiza que as funções administrativas referem-se as várias atividades inerentes ao 
autogoverno da Magistratura. 

Dessa forma, a atribuição do Poder Judiciário tem o caráter genérico, pois 
compreende não só a função jurisdicional precípua do Judiciário, mas também atribuída a 
outros poderes como administrativa e a legislativa, em caso restrito.  

A conseqüência foi o aumento das atribuições da intervenção legislativa; a justiça 
constitucional, com o controle da responsabilidade das leis, constituiu um novo aspecto 
dessa nova responsabilidade. A nova realidade social mostrou ao Judiciário que era 
impossível eximir-se desse novo papel. Desse modo foram gradativamente sendo 
instituídos organismos assemelhados a judiciários, como agências, conselhos, tribunais 
administrativos, etc, que começaram a exercer tarefas não executadas pela magistratura: “ 
o controle dos ‘poderes políticos’ e, com isso, a proteção dos cidadãos e da sociedade em 
geral, contra os abusos daqueles” CAPELETTI, (1993, p. 47).  

A diferenciação entre processo legislativo e processo jurisdicional para 
CAPELETTI, tem como ponto de partida o procedimento ou estrutura de processos: o 
judicial, diferentemente dos processos legislativo e administrativo, impõe uma atitude 
passiva, ou seja, não pode ser iniciado pelo próprio tribunal, mas necessita de um autor, 
condição sem a qual não pode o juiz exercer em concreto o poder jurisdicional. Este é 
ponto fundamental que diferencia o processo judicial do político. 

A reflexão que se faz é no entendimento de como o Poder Judiciário pode estar 
afetado por crises políticas, isto é, crises do Estado e de suas articulação com as outras 
instâncias de denominação e socialização da sociedade brasileira. Existem pelo menos 4 
(quatro) pontos a destacar, que segundo FARIA (1997, p. 125) são eles: “(1) a 
complexidade crescente das relações e estruturas sociais e políticas; (2) a ambigüidade de 
tal complexidade, derivada da hierarquização e sobretudo da profunda divisão de classes; 
(3) a expansão dos instrumentos de controle social de caráter não-jurídico; e (4) finalmente 
o surgimento de um Estado de Segurança Nacional.” 

De qualquer forma, a justiça como administração, alheia às lutas políticas, ficou 
como um mito das origens do Judiciário brasileiro, pelo menos ficou como um ideal 
bastante forte. O sistema de carreira subordinada a uma cúpula escolhida pelo Executivo 
serviu para isolar o Judiciário das lutas políticas e da sociedade, e esta cada vez mais 
complexa e em que se aumentam os conflitos. 
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2.2  A importância do poder judiciário para desenvolvimento econômico do 
país 

 
 
 
A regulamentação das atividades econômicas decorrentes da intervenção do 

Estado na economia, os direitos de propriedade, as liberdades individuais, tudo tem 
influência no mercado, o qual pressupõe o fato de que as pessoas agem racionalmente 
com vista à maximização da sua satisfação. Na busca de um mercado eficiente, é 
necessário que se possa contar com instituições adequadas e que garantam estabilidade, 
incentivando a atividade econômica e a geração de empregos.  

Para PAULSEN (1995, p.35)  “O judiciário deve, pois, sob o prisma da sua 
contribuição para o desenvolvimento econômico do país, essencialmente, dar segurança  
às relações jurídicas; para tanto, deve garantir aos cidadãos a rápida tutela dos direitos 
legais e contratuais violados, evitando pendências e permitindo que os recursos financeiros 
envolvidos nas causas, com sua solução célere, sejam liberados a quem de direito para 
que possam ser investidos.” 

Na perspectiva do Estado dito “intervencionista”, FARIA (1997, p.31) esclarece 
que a fórmula legitimadora de sua ação regulatória depende de sua eficácia tanto em 
promover a despolitização dos conflitos para repolitizá-los de modo controlado quanto em 
ampliar a prontidão generalizada para aceitação de suas decisões independentemente de 
seu conteúdo, permitindo-lhe assim garantir o engajamento e a mobilização dos diferentes 
grupos e classes sociais em torno da ordem vigente. 

Daí a preocupação do Estado intervencionista em revestir sua práxis jurídica 
assimétrica e fragmentária com o formalismo.  Nesse sentido, FARIA destaca na seqüência 
que o Estado intervencionista acaba reconhecendo o que antes era em vão negado pelos 
juristas do Estado liberal: o fato de que a eficácia do direito depende bem menos da 
coerência lógico-formal de seus sistemas normativos e muito mais de um amplo universo 
simbólico sutilmente difundido em meio a valores culturais e sociais, onde imperaria o 
símbolo da justiça. 

A eficácia a que se refere Faria esbarra no que se chama lentidão da justiça,  que 
para VELLOSO (1998, p.75)  “se constitui no seu problema maior. Não é possível que uma 
demanda se arraste por ano a fio. Isto gera descrença na Justiça. É preciso, pois, verificar 
as causas desse mal e indicar propostas de solução”.  

O jurista e professor VELLOSO arrola 5 (cinco) problemas dessa lentidão: a 
explosão de processo; o número deficiente de juízes de 1º grau; a forma inadequada de 
recrutamento dos juízes; o desaparelhamento do apoio administrativo no 1º grau; e as leis 
processuais: formalismo excessivo e o sistema irracional de recursos. Para os problemas 
apontados são propostas  soluções reafirmando que juizes, advogados, membros do 
Ministério Público e os demais integrantes das carreiras jurídicas estão todos no mesmo 
barco, “o barco da justiça”. Se o no barco adentrar água e se soçobrar haverão náufragos 
com a inviabilização dos Tribunais, o Estado de direito, O Estado democrático de direito, a 
República, porque terá perecido o garantidor dos direitos e das garantias. 

 
2.3  A atividade do judiciário 

 
 
 
A atividade da ordem jurídica é de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, 

com vistas a tentar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de desgaste 
e sacrifício.  O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização segundo 
GRINOVER (2003, pg. 20) é o critério do justo e do eqüitativo, de acordo com a convicção 
prevalente em determinado momento e lugar.  

A harmonização dessas relações sociais intersubjetivas é exercida pelo 
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magistrado em seu local de trabalho, em geral numa comarca. Na realidade as comarcas 
são por definição a circunscrição judiciária sob a jurisdição de 1 (um) ou mais juízes de 
direito. No Paraná as atribuições do judiciário estão definidas pela Lei 7297 de 08 de 
janeiro de 1980 que contém 294 artigos, traduzidos em forma de Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado, mais conhecido por CODJ, sobre a composição, 
funcionamento, competências, atribuições, do judiciário paranaense. 

No referido CODJ consta a classificação das comarcas em 3 modalidades de 
entrância: inicial, intermediária e final. No total são 155 entrâncias, assim distribuídas:  92 
(noventa e duas) iniciais, 57 (cinqüenta e sete) intermediárias e 06 (seis) finais. As 
entrâncias finais estão localizadas nas maiores cidades do Estado, as intermediárias nos 
municípios médios e as iniciais nos municípios menores.  No tocante, a terminologia 
entrância é definida como o lugar de ordem das circunscrições judiciárias  na classificação 
onde se faz vários efeitos legais, isto é, o local de trabalho do magistrado e comarca a 
circunscrição judiciária da jurisdição de um juiz.  

PAIXÃO (2002, p. 40) define jurisdição como sendo “a atividade soberana do 
Estado, com que este, por intermédio de órgãos competentes e meios predeterminados, 
por provocação de interessado, em caráter absolutamente definitivo, protege a ordem 
jurídica, faz atuar a lei em casos concretos, dirimindo ou evitando conflitos particulares de 
interesses, agasalhando indiretamente direitos subjetivos”.  

Relativamente aos órgãos competentes a que se referia PAIXÃO é o tratamento 
da competência jurisdicional que é o poder, ou seja o dever legal de julgar centrado na 
autoridade que o detém.  

Para GOMES (1997, p.7),  juridicamente “o poder de julgar significa a capacidade 
de valorar os fatos à luz do ordenamento jurídico vigente que consagra normativamente 
valores que servem como critérios de julgamento, à luz dos quais os fatos objeto do litígio 
serão apreciados”.  

O juiz é o magistrado, o partícipe do poder que integra como órgão a própria 
organização do Estado, razão pela qual sua função possui elevado significado jurídico e 
político. O caráter de imparcialidade é inseparável do órgão da jurisdição. O juiz se coloca 
entre as partes e acima delas: esta é a primeira condição para o exercício da sua função 
dentro do processo. Outra condição é o pressuposto da imparcialidade do juiz para que a 
relação processual se instaure validamente. E nestas condições  que se diz que o órgão 
jurisdicional deve ser subjetivamente capaz. 

Dentre outras funções compete ao juiz presidir audiências, colher depoimentos 
pessoais e fazer interrogatórios, proceder pessoalmente à audição de testemunhas, 
mediante conversa atenta e cordial com todos, atentando-lhes as declarações. Desta 
forma, com a investigação direta dos fatos aumenta-lhe os níveis de segurança da prova 
que se estende até a sentença.  Mas, como a realidade é a percepção que se tem dela, e 
sendo o juízo humano sujeito a falhas, ao adquirir-se esta percepção surge no espírito de 
quem a adquire uma certeza, que por um lado pode ser a objetiva ou subjetiva, uma 
simples convicção. 

No ordenamento jurídico o que distingue a jurisdição das demais funções do 
Estado - o de legislar e administrar -,  é precisamente a finalidade pacificadora com que 
este a exerce. Na realidade o escopo visado pelo Estado se concentra no exercício das 
ordens social, político e jurídica. Cada órgão do Poder Judiciário é uma fonte competencial, 
desde a esfera da Presidência do Supremo Tribunal Federal, do Presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná ao Oficial de Justiça da Comarca de Castro. Todo indistintamente tem o 
poder de competência. A harmonia entre as esferas jurisdicionais é objetivo almejado do 
sistema em toda a sua aparelhagem  de funcionamento, e é nesta visão de poder que o 
usuário externo como cidadão observa a atuação da atividade jurisdicional e efetua a sua 
avaliação subjetiva visto que são raríssimos os casos em que se divulgam indicadores de 
desempenho do setor público correlacionado com os gastos e com os seus custos. Em 
outras palavras o somatório das avaliações subjetivas representada pela produção 
distancia-se em muito quando comparado à avaliação do desempenho traduzido em 
resultado econômico.   
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2.4  Contabilidade Pública e a Mensuração do Resultado Econômico  
 
 
 
O artigo 83 da Lei 4320/64, estabelece que os serviços de Contabilidade serão 

organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o 
conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.    

Desta forma a  Contabilidade tem como objetivo estudar os fenômenos ocorridos 
no patrimônio das entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração 
expositiva, a análise e a interpretação, de forma a prestar informações sobre os 
investimentos e aplicações dos recursos públicos a sociedade. A mensuração do resultado 
econômico é uma alternativa de disclosure das atividades do poder público de modo a 
contribuir para  accountability.  

A palavra accountability pode ser entendida como,  para Nakagawa (1993, p.17) “a 
obrigação de se prestar contas dos resultados obtidos, em função das responsabilidades 
que decorrem de uma delegação de poder”. Pode também ser entendida como contabilizar 
resultados, controlar e avaliar se os objetivos propostos foram atingidos com a 
produtividade e a qualidade preestabelecidas.  

PETRI (1981, p.4) destaca que a Contabilidade Pública é “um dos ramos da 
Contabilidade geral, aplicada às entidades de direito público interno” e, que em nosso país 
é disciplinada por lei que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e 
controle dos orçamentos e elaboração dos balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. 

IUDÍCIBUS (2000, p.20) afirma que  “... a função fundamental da Contabilidade 
(...) tem permanecido inalterada desde seus primórdios. Sua finalidade é prover os 
usuários dos demonstrativos financeiros com informações que os ajudarão a tomar 
decisões. Sem dúvida, tem ocorrido mudanças substancias nos tipos de usuários e nas 
formas de informação que têm procurado. O objetivo básico dos demonstrativos financeiros 
é prover informação útil para a tomada de decisões econômicas...”  

Como ressaltado, as demonstrações financeiras têm como objetivo a geração de 
informação para controle e tomada de decisões econômicas. No entanto, as pesquisas de 
cunho gerencial no setor público encontram-se em fase embrionária quando comparadas 
com a iniciativa privada. 

Um aspecto que merece ser observado trata-se da figura do acionista  que na 
atividade privada está vinculada ao capital investido uma vez que este tem participação nos 
resultados através da figura dos dividendos. Na atividade pública o acionista é o próprio 
cidadão que contribui com impostos e taxas ao Estado e recebe como retorno benefícios, 
porém,  não mensurados quantitativamente e não evidenciados de forma clara e objetiva. A 
nossa argumentação prende-se ao fato que o setor público executa serviços de alta 
relevância, porém é incapaz de relatar e apresentar uma mensuração condizente que 
retrate o resultado econômico do benefício gerado. Não se admite no mundo globalizado 
este tipo de gestão em que o setor público com um enorme potencial de ferramentas 
disponíveis permaneça inerte ao fator resultante que julgamos altamente relevante em todo 
o processo.  

 
3 Demonstração do Resultado Econômico como Instrumento de Evidenciação 
da Eficiência das Entidades Públicas 

 
 
 
A contabilidade pública proposta pela Lei 4.320/64 propõe a mensuração e a 

evidenciação do resultado econômico. Entretanto, isto sequer é praticado, pois o que se 
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divulga nas demonstrações à sociedade não demonstram as reais características dos 
resultados econômicos gerados pelas entidades. 

Deste modo, a assimetria informacional entre o poder público e a sociedade faz-se 
presente, no entanto SLOMSKI (1996, p. 48) afirma que “a mensuração do resultado 
econômico em entidades públicas é necessária.” Ainda segundo SLOMSKI para a 
mensuração do resultado econômico em entidades públicas, certamente, é importante se 
ter presente alguns pressupostos: 

• se não existisse o serviço público, num país capitalista, o cidadão buscaria o 
menor preço de mercado à vista, para a contratação de serviços;  

• a entidade pública tem como missão prestação de serviços para o 
desenvolvimento e bem-estar social da coletividade;  

• o cidadão compõe o corpo contribuinte das fontes de recursos, para a 
manutenção da entidade pública.  

Assim sendo, para aplicabilidade do modelo de mensuração do resultado 
econômico proposto por SLOMSKI (2002, p.68)  faz-se necessário entender a entidade 
pública como uma empresa privada, onde sua receita será determinada pelo custo de 
oportunidade do serviço prestado multiplicado pela quantidade do serviço prestado. O 
custo oportunidade é o menor preço de mercado à vista, atribuído ao serviço prestado ao 
cidadão (em um mercado competitivo), com similar qualidade e oportunidade daquele 
desprezado por ele ao utilizar o serviço público. Para obter o resultado econômico torna-se 
necessário excluir da receita, o custo dos serviços prestados, a depreciação dos bens 
públicos e os custos indiretos identificados ao serviço.  

 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO 
(+) Receita Econômica 
(-) Custos Diretos dos Serviços Prestados 
(=) Margem Bruta 
(-) Depreciação 
(-) Custos Indiretos Identificáveis aos Serviços Prestados 
(=) Resultado Econômico 

 
Fonte: Slomski, V. Mensuração do Resultado Econômico em Entidades Públicas – uma proposta. 
São Paulo, 1996. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 60. 

  
4. Materiais e Métodos 

 
 
 
Este artigo é resultado de uma pesquisa de campo, que se valeu do método de 

pesquisa empírico-analítico, o qual de acordo com Martins (1992, p.26) “são abordagens 
que representam em comum a utilização de técnica de coleta, tratamento e análise de 
dados marcadamente quantitativos.”  

A entidade pesquisada Comarca de Castro é uma das mais antigas do Estado do 
Paraná e é classificada como Comarca de entrância intermediária.  A escolha da 
circunscrição judiciária foi intencional, pois pretendia-se evitar a operacionalização de 
estudo entre comarcas de entrância inicial e final, de tal forma que fossem eliminados os 
extremos. Além disto, se o modelo proposto se ajusta para uma comarca de entrância 
intermediária poderá perfeitamente ser adequada para as demais com pequenos ajustes, 
se necessário. 

A Comarca de Castro é um órgão do Poder Judiciário do Estado do Paraná, que 
tem como função prestar serviços jurisdicionais na região que compreende 2 (dois) 
municípios, a sede em Castro e Carambei e 2 (dois) distritos judiciários, Socavão e Abapã 
através das Varas Civil e Vara Criminal, da Infância e da Juventude, Família, Registros 
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Públicos, Acidentes do Trabalho e Corregedoria do Foro Extrajudicial.  Foi criada pela Lei 
nº 2, de 26 de julho de 1854, quando o Paraná ainda era uma Província. O topônimo 
Castro foi em homenagem a Martinho de Mello e Castro, Ministro dos Negócios 
Ultramarinhos de Portugal, nos anos de 1785 e 1790.  O município, surgiu às margens do 
histórico Caminho de Sorocaba, que ligava a cidade paulista a Viamão, na antiga Província 
de São Pedro do Rio Grande do Sul. Atualmente o município conta com aproximadamente 
75.000 habitantes e dista 139 km da Capital do Estado do Paraná. 

Para atender os 2 (dois) municípios e os 2 (dois) distritos judiciários conta a 
seguinte estrutura organizacional: 

a) FORO JUDICIAL 
Na Vara Civil: 1(um) Juiz de Direito; 1 (um) Escrivão da Vara Civil e  2(dois) 

Oficiais de Justiça  
Na Vara Criminal, Menores, Família, Registros Públicos e Corregedoria do Foro 

Extrajudicial: 1 (um) Juiz de Direito; 1 (um) Escrivão da Vara Criminal; 2(dois) Oficiais de 
Justiça;  1(um) Auxiliar de Cartório da Vara Criminal; 1(um) Auxiliar de Cartório do Juizado 
Especial; 1(um) Comissário de Vigilância de Menores 

Comum as 2 (duas) Varas: 1 (um) juiz substituto que atende além da Comarca de 
Castro outras 3 Comarcas e um 1 (um) Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público 
e de Avaliador Judicial e 

b) FORO EXTRAJUDICIAL 
1 (um) Tabelionato de Notas; 1 (um) Oficial de Registro de Imóveis e 1 (um) Oficial 

de Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. 
No presente tratamos somente os dados e  informações  do foro judicial.   
A produção da Comarca em termos de processos está distribuída em: entrados, 

julgados, remetidos e arquivados.  
 

Tabela 01 – Produção da Comarca de Castro 
 

 

ANO DE 2002 Entrados Julgados Remetidos Arquivados 

CIVIL 956 705 88 710 

CRIMINAL 911 571 16 778 

 1.867 1.276 104 1.488 
 
Fonte: Banco de Dados da Assessoria de Planejamento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
 

Observa-se que a produção do ano de 2002 relativamente ao número de 
processos distribuídos extrapola o número mínimo de 800 ações civis  ou 300 ações 
penais, no ano, conforme que estabelece o art. 205 do CODJ, o que possibilita o pleito 
para a criação de uma nova Comarca ou ampliação de varas. Neste caso tem que atentar 
para o incremento das despesas da estrutura, em especial as de pessoal, limitado em 8,5% 
da receita líquida do Estado, no contexto do orçamento do judiciário. 

A entidade está instalada em imóvel próprio desde 1982, num terreno de 378,08 
m2, com área construída em alvenaria contendo 2 (dois) pavimentos, totalizando 772,32 
m2. A capacidade do imóvel planejada naquela oportunidade era abrigar 2 (duas) varas, 
entretanto diante da demanda e da provável ampliação do número de varas, novos estudos 
deverão ser desenvolvidos para adequação a nova realidade. 

As informações para elaboração do presente artigo referentes aos balancetes do 
sistema orçamentário, financeiro e patrimonial e dos serviços prestados à sociedade local 
foram obtidas mediante consulta ao banco de dados da Assessoria de Planejamento do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, disponível ao público.  
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A receita econômica calculada com base no número de horas trabalhadas 
multiplicada pelo Custo de Oportunidade, foi apurada considerando o menor preço de 
mercado dos serviços prestados por auditores externos, obtidos pela pesquisa efetuada 
por Pacheco & Associados Auditoria e Consultoria de Negócios S/C Ltda, no Estado do 
Paraná. 

O cálculo analítico anual dos serviços prestados da receita econômica será 
evidenciado no Apêndice 01, ao final deste artigo. 

Relativamente aos custos com recursos humanos no item pessoal utilizamos para 
os cálculos, o valor total-ano dos vencimentos, incluso 13º salário, dividido pelo numero de 
horas trabalhadas.  

 
5. Resultados da pesquisa 

 
 
 
Para a mensuração do resultado econômico da atividade prestações jurisdicionais, 

consideram o que de fato existe, no momento, complementada pelos eventos que 
ocorreram no ano de 2002, tais como vencimentos do magistrado, do escrivão, do oficial de 
justiça e auxiliar. 

Consideramos como custo de oportunidade os honorários dos serviços de 
auditoria independente, o menor preço de mercado à vista.  

Segundo SLOMSKI (2002:68) custo de oportunidade – é o menor preço de 
mercado à vista, atribuído ao serviço prestado ao cidadão (em um mercado competitivo), 
com similar qualidade e oportunidade daquele desprezado por ele ao utilizar o serviço 
público. 

 Entendemos que a atividade do auditor independente assemelha-se a de um juiz, 
pois ambos possuem fé pública, sendo que o auditor emite parecer e o juiz emite sentença. 
Apesar das diferenças profissionais peculiares a cada uma, vemos como semelhança entre 
ambos no que se refere, ao ordenamento jurídico de um lado e ordenamento contábil do 
outro, a qualificação mínima exigida, os órgãos fiscalizadores dos profissionais, a emissão 
do parecer, a sentença.  

O auditor independente não mantém vínculo empregatício com a empresa 
auditada, o que o atribui maior grau de independência. Tem como principal objetivo à 
emissão de parecer ou opinião sobre as demonstrações contábeis, no sentido de verificar 
se estas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira e se as 
demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e, se estes 
princípios foram aplicados com uniformidade em relação ao exercício anterior.  
Com base no resumo das normas contábeis de registro de atuação de auditoria da CVM , 
disponível em:<http:www.cvm.gov.br > acesso em 06 jun. 2003, o auditor independente 
para obter o registro deve comprovar cumulativamente: registro no CRC Conselho 
Regional de Contabilidade; ter exercido atividade de auditoria por um período de no 
mínimo 5 (cinco) anos, contado a partir da data do registro no CRC e estar exercendo 
atividade de auditoria, mantendo escritório profissional localizado, em nome próprio, com 
instalações compatíveis com o exercício da atividade independente.  A CVM é uma 
Comissão de Valores Mobiliários que foi criada pela Lei 5385/76, e é uma autarquia 
federal, vinculada ao Ministério da Fazenda que tem por objetivo fiscalizar o mercado de 
capitais no Brasil. 

Pesquisa de mercado efetuada em 30/05/2003 pela Pacheco & Associados 
Auditoria e Consultoria de Negócios S/C Ltda, de Curitiba, podendo ser acessado  via  
http:www.pacheco@onda.com.br, identificou, que a hora técnica de auditoria independente 
cobrada pelas empresas com registro na CVM  e que auditam empresas do mercado 
aberto, varia entre R$ 150,00 e R$ 200,00. Deixamos de utilizar a tabela orientativa do 
Sindicato dos Contabilistas de Curitiba, o único que disponibiliza ao público este tipo de 
informação, visto que pelas palavras da sua própria direção quando em visita àquele 
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Sindicato, necessita ser atualizada e que serve apenas como referência aos associados, 
além do que não contempla a hora técnica de auditoria independente com registro na CVM.  

Desta forma, foi considerado no presente artigo como custo de oportunidade da 
atividade exercida por hora de um juiz incluindo toda sua estrutura funcional como sendo a 
atividade exercida por hora técnica de um auditor que audita empresa de mercado aberto, 
isto é, com registro na CVM. Desta forma partimos da premissa que a hora técnica de um 
auditor independente equivale a uma hora de trabalho de um magistrado. 

Para cálculo da receita econômica, considerou-se como horas trabalhadas,  8 
horas diárias durante 22 dias úteis multiplicado por 12 meses, totalizando 2.112 horas-ano 
para cada magistrado, exclusive serviços extraordinários como os noturnos e finais de 
semana. Desse resultado efetuou-se a multiplicação pelo menor valor R$ 150,00 a hora-
técnica de um auditor independente que audita empresa de mercado aberto, segundo 
Pacheco & Associados Auditoria e Consultoria de Negócios S/C Ltda, totalizando R$ 
316.800,00. Como a entidade mantém 2 (dois) magistrados em período integral  e 1 (um) 
substituto que atende outras 03 (três) Comarcas efetuou-se a multiplicação do valor de R$ 
316.800,00 por 2,25 obtendo a receita econômica de R$ 712.800,00.  

Foi considerada unicamente a remuneração bruta de toda a equipe, pois inexistem 
outras vantagens como as concedidas pela iniciativa privada. Obtida a receita econômica 
apurou-se os custos e despesas dos serviços prestados pela entidade para a geração 
dessa receita e também da mensuração do resultado econômico. Agora o processo é 
calcular a margem bruta, obtida pela diferença entre receita e custo e despesas. Apurada a 
margem bruta o passo seguinte é procedimento dos cálculos das despesas relativas a 
manutenção dos recursos físicos disponíveis na entidade. 

Para a consecução das atividades jurisdicionais, apresenta-se a seguir a tabela, 
com os recursos físicos necessários à atividade da referida jurisdição:  

 
Tabela 02 – Recursos Físicos da Comarca de Castro 
 

 
a) Edifício: construído em 1982/83 possui 2 (pavimentos) e é avaliado por 
aproximadamente    R$ 347.400,00, segundo informações do departamento de Materiais e 
Patrimônio da entidade.  
b) Móveis: 21 armários,  68 cadeiras, 26 mesas, 53 poltronas, 12 sofás, 10 mesas e 10 
cadeiras. 
c) Máquinas e equipamentos: 03 micros computadores, 02 impressoras, 6 aquecedores, 6 
aparelhos de ar condicionado, 13 máquinas de escrever, 1 fogão, 1 refrigerador, 2 fac-
símile.  

Para o cálculo da depreciação, considerou-se: 
• Edifício: taxa anual de 4% ou vida útil de 25 anos 
• Móveis: taxa anual de 10% ou  vida útil de 10 anos 
• Máquinas e equipamentos: taxa anual de 20% ou vida útil de 5 anos 
A relação dos bens é extensa porém foram destacadas somente àqueles de maior 

representatividade. O que chamou a atenção foi o elevado número de bens que datam de 
1941 e que estão em perfeito estado de conservação, porém sem valor contábil.  

Os bens da entidade estão distribuídos por unidade administrativa, porém para 
este trabalho procedeu-se a sua unificação. Na vara civil os bens patrimoniais na sua 
maioria  são mantidos pelo escrivão, isto ocorre, não só com os bens patrimoniais mas 
também com recursos humanos. Este fato decorrente da autoridade judiciária efetuar 
recebimentos de custas processuais e não repassá-las ao Estado. Esse modelo de sistema 

RECURSOS FÍSICOS Área construída Valor M2 V. CONTÁBIL 
Imóveis 772,32 m2 450 347.400,00 
Móveis e Utensílios   13.544,42 
Equipamentos, Computadores   20.147,80 
Total   381.092,22 
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funcionava de maneira semelhante em todo Brasil, mas vem sendo alterado pela existência 
de Lei Federal orientando a cúpula judiciária na sua oficialização. Um exemplo de 
oficialização já se procedeu no Estado de Minas Gerais onde as custas judiciais da vara 
civil já são canalizadas aos cofres públicos. Esta é uma herança do regime militar de difícil 
extermínio a qual dada a sua força política que detém os mandatários obstrui qualquer 
intervenção contrária aos seus direitos. Entende-se que a referida oficialização é benéfica, 
porém é indispensável, num processo de antevisão do futuro, de  que se criem 
mecanismos no sentido de que as custas judiciais sejam direcionadas ao judiciário e não 
recolhidas ao Tesouro do Estado. Com isso elimina-se à priori a possibilidade do 
sucateamento da estrutura que atualmente atende às necessidades do judiciário.  

Quanto aos custos indiretos identificáveis ao serviço, considerou-se a 
remuneração bruta de um agente de limpeza R$ 874,11/mês e serviços de transporte.  

Relativamente aos encargos sociais referentes à contribuição patronal, inexistem 
nos cargos do foro judicial sob análise. Existe a expectativa de que a Paraná Previdência, 
órgão responsável pela administração das aposentadorias e pensões,  passe a arrecadar a 
referida contribuição prevista em lei, a  partir de 2004. 

 
 
Tabela 03 – Demonstração do Resultado Econômico da Comarca de Castro  

 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO NO ANO DE 2002 
RECEITA ECONÔMICA – ANUAL         712.800,00  
CUSTOS DIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS         541.435,15  
Salários         486.999,82  
Juiz de Direito         306.698,76  
Juiz Substituto          31.053,25  
Escrivão Vara Criminal          30.582,18  
Oficial de Justiça          80.858,76  
Auxiliar de Cartório Criminal          17.592,18  
Comissário de Vigilância          20.214,69  
Material de Consumo          17.697,62  
Material de Expediente          17.697,62  
Serviços de Terceiros e Encargos          28.821,60  
Energia Elétrica/Água /Esgoto/Comunicação          28.821,60  
Despesas manutenção equipamentos            7.916,11  
MARGEM BRUTA         171.364,85  
DEPRECIAÇÕES          19.279,98  
Bens Móveis            5.383,98  
Bens Imóveis          13.896,00  
CUSTOS INDIRETOS          13.390,74  
Pessoal           12.528,62  
Salários Indiretos           12.528,62  
Serviços de Terceiros                862,12  
Despesas Transporte               862,12  
RESULTADO ECONÔMICO         138.694,13  

  
 
O resultado econômico da Comarca de Castro composta de 02 (dois) juizes de 

direito, 01 (um) juiz substituto e demais funcionários foi de R$ 138.694,13 no ano de 2002,  
evidenciando os benefícios econômicos proporcionados à comunidade o que confirma a 
hipótese inicial do presente trabalho. 

 
6  Conclusão 
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A Contabilidade Pública possui, como um de seus principais objetivos, a análise e 

interpretação do resultado econômico das entidades públicas, de conformidade com o 
estabelecido em lei, mas ainda está muito distante do efetivo registro, mensuração e 
demonstração do resultado econômico dos serviços prestados. 

Na atividade pública o cidadão que contribui com impostos e taxas ao Estado,  
recebe como retorno benefícios que não são mensurados quantitativamente e 
evidenciados de forma clara e objetiva. Argumentamos que o setor público executa 
serviços de alta relevância, porém é incapaz de relatar e apresentar uma mensuração 
condizente que retrate o resultado econômico do benefício gerado. 

A propalada ineficiência dos serviços gerados pelo setor público atinge as mais 
variadas esferas do Estado, que pela análise dos dados apurados neste artigo da Comarca 
de Castro é improcedente, o que leva a crer que a sociedade generaliza e aceita a 
chamada ineficiência como uma verdade.  

Porém, a ineficiência tem vínculos estreitos com a lentidão da justiça, o que 
constitui no seu problema maior. As propostas para solução desse mal: a explosão de 
processo; o número deficiente de juízes de 1º grau; a forma inadequada de recrutamento 
dos juízes; a falta de aparelhamento do apoio administrativo no 1º grau; e as leis 
processuais, foram sinalizadas entretanto as ações esbarram no formalismo excessivo e o 
sistema irracional de recursos. Para os problemas apontados são propostas soluções, 
reafirmando que juizes, advogados, membros do Ministério Público e os demais integrantes 
das carreiras jurídicas estão engajados para que não se inviabilizem os Tribunais, o Estado 
de direito, o Estado democrático de direito, a República, para que não venha perecer o 
garantidor dos direitos e das garantias. 

 Com o método proposto, a comparação da demonstração do resultado econômico 
da entidade com os resultados concebidos por entidades com fins lucrativos, face a sua 
simplicidade no trato da informação, poderá perfeitamente ser bem aplicado, utilizado e 
divulgado na entidade judiciária e, ainda acoplar-se às ações no tratamento dos problemas 
referentes a lentidão da justiça, objetivando a reversão da imagem negativa que se tem do 
setor público.  

A mensuração do resultado econômico contribui para o accountability na 
administração pública, na medida que evidencia os benefícios gerados e serve como 
instrumento de prestação de contas à sociedade.  

A atividade de prestação jurisdicional exercida pela Comarca de Castro, destaca-
se pelo papel que exerce na sua jurisdição e a relevância dos serviços jurisdicionais à 
sociedade no processo da democratização. Além de suas atribuições normais tem o 
importante papel de construção da democracia, uma democracia construtiva legítima e 
guardiã de um Estado de Direito democrática. E, como atividade da ordem jurídica 
desempenha o papel de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, com vistas a tentar 
a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de desgaste e sacrifício, as quais 
são exercidas pelo magistrado na Comarca. 

Tais serviços, se executados por auditoria independente com registro na CVM, 
partindo-se da premissa a atividade do auditor independente assemelha-se a de um juiz, e 
que ambos possuem fé pública, sendo que o auditor emite parecer e o juiz emite sentença, 
proporcionaria desembolso superior aos do setor público, demonstrado pelo resultado 
econômico, a existência de viabilidade econômica dos serviços onde se apurou uma 
economia de R$ 138.694,13, o que representa 19,5% da receita econômica anual, isto 
considerando que toda estrutura funcional foi representada por uma hora-técnica de auditor 
independente que audita empresa de capital aberto.   

O resultado econômico poderia ser ainda maior se as receitas das custas 
processuais da vara civil fossem repassadas ao Estado.  
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APÊNDICE 01 
 

APURAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO DA COMARCA DE CASTRO - 2002 
CUSTO DE OPORTUNIDADE HORA/ANO JUDICIÁRIO 

Cursos Nº Juizes Nº 
Horas/ano

Custo de 
Oportunidade  

Receita 
Econômica Anual

Juizes efetivos 2 2112 150 633.600,00
Juiz Substituto 0,25 2112 150 79.200,00
TOTAL CUSTO OPORTUNIDADE       712.800,00

QUADRO DE SERVIDORES – SALÁRIOS 
  Mês  Soma Nº Total
PESSOAL DIRETO    486.999,82
Juiz de Direito 9.788,05 153.349,38 2 306.698,76
Juiz Substituto 7.928,32 124.212,99 0,25 31.053,25
Escrivão Vara Criminal 2.133,69 30.582,18 1 30.582,18
Oficial de Justiça 1.410,36 20.214,69 4 80.858,76
Auxiliar de Cartório Criminal 1.227,39 17.592,18 1 17.592,18
Comissário de Vigilância 1.410,36 20.214,69 1 20.214,69
PESSOAL INDIRETO       12.528,62 
Agente de Limpeza 874,11 12.528,62 1 12.528,62
TOTAL PESSOAL       499.528,43

OUTRAS DESPESAS 
Material de Consumo       17.697,62
Material de Limpeza       3.934,32
Material de Expediente       8.229,47
Combustível e Lubrificante       2.377,52
Gás engarrafado       935,6
Outros Materiais de consumo       2.220,71
Despesas Transporte      862,12
Serviços de Terceiros       28.821,60
Energia Elétrica       6.746,64
Água e Esgoto      4.729,44
Serviço Comunicação Postal    2.270,76
Serviço Comunicação Telefone       15.074,76
Despesas manutenção Equipamentos , Material Permanente     7.916,11
TOTAL OUTRAS DESPESAS     55.297,45

DEPRECIAÇÕES 
DEPRECIAÇÃO IMÓVEL M2 Valor M2 V. CONTÁBIL
 Imóveis  772 450 347.400,00
 Depreciação Direta      13.896,00
 Total da Depreciação      13.896,00
DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS   V. CONTÁBIL V. DEPRECIAÇÃO
Móveis e Utensílios     13.544,18 1.354,42
Equipamentos, Computadores      20.147,80 4.029,56
Total       5.383,98
TOTAL DEPRECIAÇOES       55.297,45
RESULTADO ECONÔMICO       138.694,13
 


