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RESUMO  

Sendo a liderança um processo que procura melhorar continuamente a 

articulação entre pessoas, processos e resultados organizacionalmente válidos, 

viu-se a necessidade deste trabalho. Este estudo foi realizado com o objetivo 

de analisar a liderança entre os gestores através de levantamento de 

recomendações teórico / acadêmicas sobre a liderança dentro do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado 

sobre os estilos de liderança e outro sobre as bases de poder. Realizado com 

os chefes de serventias das Varas Criminais. Recomenda-se o 

desenvolvimento de melhorias em relação aos atendimentos existentes, uma 

vez que os gestores veem grande importância no seu trabalho e na satisfação 

da quem dele de beneficia. 

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Mudança. Gestão. Organização. Eficácia. 

 

ABSTRACT 

Being a leader in a process that seeks to improve the continuity of an 

articulation between people, processes and organizational results, if necessary. 

This study was carried out with the objective of analyzing the leadership among 

managers through the collection of theoretical / academic recommendations on 

leadership and influences of the bases of power. A bibliographical, documentary 

and case study research was carried out. For a data collection a structured 

questionnaire was applied on leadership styles and another on bases of power. 

Within the obtained results all the managerial styles approached were found 

frequently. In relation to the bases of power, results with satisfactory, greater 

use of the skill base to the detriment of coercion. It is recommended to develop 

improvements in relation to the existing rewards, since managers see great 

importance in the factor and the result obtained did not indicate frequency in its 

use. 

 
KEY-WORDS: Leadership. Change. Management. Organization. Efficiency. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O estudo será baseado em uma pesquisa quantitativa realizada nas 

Varas Criminais da Capital, período de 29 de outubro de 2017 entre 17 de 

novembro de 2017.   

 O presente trabalho justifica-se na medida em que se reconhece que o 

grande desafio para as organizações na atual realidade é criar um clima 

propício ao desempenho dos líderes para com os subordinados, especialmente 

no que diz respeito às necessidades de satisfação, autoestima, realizações e 

colocar a quantidade de varas criminais e nomina-las, identificando as teorias 

de Liderança que são encontradas no TJRJ. 

 A população da pesquisa é constituída pelos Chefes de Serventia das 

Varas Criminais, mais um servidor escolhido aleatoriamente. Segundo Collins e 

Hussey (2005), o estudo quantitativo se caracteriza por transformar opiniões e 

informações em números que possibilitam a classificação e análise dos dados 

coletados nos instrumentos aplicados, relatando o que foi colhido sobre as 

amostras (relatórios, livros e pesquisas) nas Varas Criminais da Capital.  

 O método utilizado para obtenção de informações e dados necessários 

ao desenvolvimento do trabalho foi o da pesquisa quantitativa junto aos Chefes 

de Serventias e servidores das Varas Criminais da Capital por se tratar de um 

ensaio, através da coleta de dados relacionadas ao estudo das teorias de 

liderança nas Varas Criminais da Capital. Assim, para atingir o objetivo 

proposto, esta monografia se estruturou dentro do seguinte ordenamento:  

 Iniciando pela apresentação do referencial teórico utilizado que servirá 

como base e estrutura para o trabalho desenvolvido. Após, será notificada a 

metodologia de pesquisa utilizada para obtenção das respostas dos 

questionamentos e como se deu o desenvolvimento do processo de pesquisa e 

execução. 

 Teremos também a conceituação de liderança em cinco teorias que 

poderão elucidar as questões presentes dentro do Tribunal de Justiça que 
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fizeram sentido a elaboração deste trabalho. Serão discutidas também as 

reformas administrativas dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e 

quais foram seus impactos. 

 E por fim, concluir qual teoria da liderança seria apropriada para o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e descrever os aspectos 

positivos e negativos das teorias de liderança através das análises da teoria do 

gerenciamento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Como referencial pretendemos fundamentar os principais tópicos que 

serão abordados no trabalho para melhor compreensão e definição dos temas. 

O primeiro a ser analisado é a questão da liderança. Serão analisadas algumas 

passagens sobre a evolução das teorias de liderança no intuito de referenciar 

as características dos líderes das Varas Criminais do estudo em questão. 

  O segundo momento desse trabalho em questões referenciais pretende 

amarrar a discussão do desempenho para definir o que vai ser chamado de 

desempenho organizacional. Após serem vistas algumas teorias e indicadores 

de desempenho, será escolhida a teoria que melhor se aplique no modelo do 

presente estudo de caso.  

 O referencial teórico servirá como “pano de fundo” para corroborar ou 

divergir com os resultados da pesquisa. Numa época de constante mutação 

tecnológica e transformações crescentes, a liderança nas organizações se 

torna um processo cada vez mais crucial. Faz-se necessário verificarmos 

dentro das organizações quais são os colaboradores que possuem essas 

características, para incentivá-los a exercerem a liderança e com isso, alcançar 

as metas pretendidas pelas organizações. 

  Liderança é baseada na confiança. É impossível liderar ou ser liderado 

por pessoas que não confiamos; precisamos desenvolver habilidades para 

trazer as pessoas para próximo de nós e ganharmos a confiança delas. Assim, 

o papel do líder na realidade administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do 
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Rio de Janeiro não pode mais ser visto pelo enfoque anterior às reformas 

administrativas que vêm sendo realizadas, uma vez que o espaço globalizado 

que se descortina requer uma concepção inteiramente revolucionária do 

gerenciamento público, condizente com os novos paradigmas, de modo a 

preparar os servidores para essa realidade. 

 Na verdade, os líderes devem estar presentes no nível de direção, no de 

gerência e em todos os seus níveis hierárquicos e em todas as suas áreas de 

atuação. Contudo, é na gerência que reside o ponto mais crítico da liderança. É 

neste nível onde são decifrados e traduzidos os objetivos e necessidades da 

organização transformando em metas de trabalho para serem implementadas e 

realizadas pelos demais em outros níveis da hierarquia funcional.  

 Como a gerência transita no meio do campo, ela passa a ser 

intermediária entre os objetivos fixados pela organização e os meios utilizados 

pelo nível operacional para o seu alcance. A gerência funciona como o nível 

mediador, seja interpretando os objetivos fixados pela direção, seja 

transformando-os em planos e programas de trabalho para serem executados 

pelas demais pessoas da organização.  

 3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

 O estudo se baseará em analisar o questionário proposto aos Chefes de 

Serventias com uma base literária, a qual será fundamentada por meio da 

pesquisa bibliográfica, utilizando-se como fontes de consultas artigos, 

periódicos textos e livros.  Ou seja, será uma pesquisa baseada em teoria e 

análise da prática. A pesquisa bibliográfica tem finalidade de fundamentar as 

informações coletadas, dando valor científico ao estudo. Por meio desse tipo 

de pesquisa, será possível embasar o tema por meio de informações sobre 

implementação da teoria da liderança no Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

 A presente pesquisa buscou alcançar alguns objetivos. Seu foco 

principal é saber “Qual Teoria Da Liderança Seria Apropriada Para O 

Tribunal De Justiça Do Estado Do Rio De Janeiro? ”. Para isso fez-se 

necessário a utilizações de alguns objetivos específicos como: 

- Descrever Os Aspectos Positivos E Negativos Das Teorias De Liderança  

- Descrever As Reformas Administrativas E O Impacto No Tribunal De Justiça 

Do Estado Do Rio De Janeiro. 

- Descrever, Caracterizar e Analisar a Teoria do Gerenciamento. 

4.2. JUSTIFICATIVA 
 

 O presente trabalho se justifica na medida em que se reconhece que o 

grande desafio para o administrador na realidade atual é criar um clima 

propício ao desempenho de seus subordinados, especialmente no que diz 

respeito às necessidades de satisfação, autoestima e realização. 

 O que se espera é que este estudo, apesar de despretensioso e restrito 

à pesquisa bibliográfica, possa contribuir para o surgimento de outros trabalhos 

sobre o tema, aprofundando-o de modo que este possa de fato revelar todo 

seu potencial como ferramenta para a administração das organizações, tanto 

aquelas com fins avaliativos como as voltadas para o cumprimento de 

necessidades essenciais da sociedade, como é o caso do Poder Judiciário.  

5. CONCEITUANDO LIDERANÇA 
 

 O conceito de Liderança passou por diversas análises e se modificou 

com o passar do tempo e contexto. 
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“Existem diversos conceitos de liderança, mas todos os conceitos 
apresentados sobre liderança apresentam um ponto em comum, a 
capacidade de influenciar as pessoas para um determinado objetivo. 
Tais visões precisam estar focadas na promoção do estabelecimento 
dos objetivos do grupo, na melhoria da qualidade de interação, entre 
os membros, na coesão do grupo e no compartilhamento dos 
recursos disponíveis”. CARTWRIGHT e ZANDER (1997, p4). 

 

 Na visão de Chermers (2000) 

“Liderança é um processo de influência social no qual o indivíduo é 
capaz de recrutar ajuda e suporte de outros, para realização de uma 
tarefa comum”. 

 

 Segundo esse autor isso só pode acontecer se o líder desenvolver sua 

credibilidade na legitimação de sua autoridade. Assim, favorecendo um bom 

relacionamento com seus subordinados e se torna capaz de proceder à 

mobilização com a finalidade de cumprir metas estabelecidas. 

 Já Vergara (2003) explica que nem todo chefe é líder e que nem todo 

líder é chefe. Há pessoas que, mesmo ocupando cargos de chefia, não 

exercem liderança. O máximo que conseguem é obedecer por coerção, ou por 

interesse particular das pessoas a quem chefiam. Por outro lado, há pessoas 

que exercem influência sobre outras, independente de ocuparem cargos de 

chefia. 

 Segundo CHIAVENATO (2004, p. 446) “liderança é, de certa forma, um 

tipo de poder pessoal. Através da liderança uma pessoa influencia outras 

pessoas em função dos relacionamentos existentes".   

 Um dos maiores desafios das organizações é criar um ambiente de 

trabalho que motive os servidores, sendo a função do gestor, a responsável por 

trabalhar sua liderança de forma a conseguir estimular os servidores para uma 

ação proativa. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se 

destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. O 

processo de liderança não pode ser confundido com a direção e com 

habilidades gerenciais.  
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 Existem diversos conceitos de liderança, mas todos os conceitos 

apresentados sobre liderança apresentam um ponto em comum, a capacidade 

de influenciar as pessoas para um determinado objetivo. A palavra liderar tem 

origem no verbo inglês to lead, que significa conduzir, dirigir, guiar, comandar, 

persuadir, encaminhar, encabeçar, entre outros. 

 É possível explicitar algumas definições de lideranças segundo autores 

que possuem propriedade no assunto: 

"É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente 

visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum" 

(James C. Hunter) 

"É a Capacidade de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo para 

alcance de determinado objetivo em determinada situação" (Vergara) 

“É como uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida 

pelo processo de comunicação humana para consecução de um ou mais 

objetivos específicos” (Chiavenato).   

 Como afirma Robbins (2007, p.137) 

“Liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção à 
realização de metas. A partir destes diferentes e múltiplos conceitos, 
pode-se ressaltar a importância da liderança para as organizações, 
deve-se enxergar que os diferentes pontos de vista, nem sempre são 
opostos, e sim por vezes se convergem se completando, oferecendo 
assim uma visão mais ampla sobre o assunto.”.  

 Assim é relevante conhecer os mais diversos enfoques sobre o tema dos 

mais diversos autores para que realmente se possa entender um assunto tão 

pesquisado e complexo e ainda assim com tantas opiniões diferentes. 

 Dentro de diversos enfoques que a liderança é estudada, destacam-se 

algumas escolas de pensamento ao longo da história. Os estudos sobre 

liderança podem ser divididos em quatros grandes grupos. A primeira teoria 

sobre o assunto é sobre a teoria dos traços de personalidade, seguida das 

teorias seguida das teorias sobre estilos de liderança e comportamento do 

líder, teorias situacionais e contingências e mis recentemente as teorias 

carismáticas, transformacionais e transacionais. 
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 Sendo assim, entende-se que liderança é habilidade que o líder possui 

de estimular os liderados a contribuírem de forma voluntária com as tarefas 

delegadas a eles, atingindo assim, os objetivos do grupo e da organização. 

Como afirma Robbins (2007, p.137), liderança é a capacidade de influenciar 

um grupo em direção à realização de metas. 

5.1. AS TEORIAS DA LIDERANÇA 
 

 Desenvolvidas ao longo do século XX, as teorias sobre liderança, 

segundo YULK (2002) são umas das áreas mais antigas de pesquisa científica 

e têm limitado seu foco de análise ao traço de personalidade, comportamento e 

poder exercido pelo líder. 

 A teoria da liderança sugere que o comportamento de liderança tenha 

efeitos profundos em subordinados, inclusive como eles se relacionam com o 

líder assim como um com o outro, como podemos ver nas obras de Bass 

(1990). Para se entender o sucesso de uma organização, é importante 

conhecer os estilos de liderança. 

 Uma das perspectivas é de que a liderança é intrínseca a alguns 

indivíduos, partindo do pressuposto de que alguns indivíduos já nascem líderes 

e desta forma é possível identificar traços de liderança. Essa ideia foi criticada 

por inúmeras linhas de pesquisa e com o tempo foi substituída pela perspectiva 

do líder como um ser comum, cuja capacidade de liderar depende do contexto, 

do ambiente e das características por ele desenvolvidas. (LE BOTERF, 2003). 

 A compreensão do que representa a liderança nos dias atuais exige o 

conhecimento prévio dos caminhos pelos quais passaram as teorias 

administrativas ao longo do tempo. Tradicionalmente, a ciência e a prática da 

liderança limitaram seu foco de investigação e o investimento no 

desenvolvimento individual da liderança, ou seja, no desenvolvimento de 

profissionais com atributos e habilidades para liderar, à frente de cargos de 

gestão.  Esse foco tradicional reconhece a liderança como propriedade de 

alguns poucos indivíduos, de quem a organização torna-se dependente para o 

alcance de seus desafios.   
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  O marco fundamental nos estudos e trabalhos acerca do executivo, que 

fluíram para a discussão sobre liderança, é estabelecido por Barnard (1938) em 

seu livro: The functions of the executive.  Barnard destaca que  

“O papel do executivo como canal de comunicação e tomador de 
decisões que emprestem qualidade e moralidade à coordenação da 
atividade organizada. A autoridade é tida como fruto da interação e 
depende de aceitação, compreensão, consistência organizacional e 
capacidade individual” 

Dentro dos diversos enfoques que a liderança é estudada, destacam-se 

algumas escolas de pensamento ao longo da história. Os estudos sobre 

liderança podem ser divididos em quatro grandes grupos. A primeira teoria 

sobre o assunto é sobre à teoria de traços de personalidade, seguida das 

teorias sobre estilos de liderança e comportamento do líder, teorias situacionais 

e contingenciais e mais recentemente as teorias carismáticas, 

transformacionais e transacionais.  

5.2. TEORIA DOS TRAÇOS 
 

  O primeiro vestígio da teoria dos traços é datado na década de 30 e é 

encontrada até a década de 40. Para essa teoria, a liderança é prerrogativa 

das pessoas que detêm uma série de traços - características de personalidade 

- e o bom líder, ou o mais apto, seria aquele que apresentasse mais 

características consideradas necessárias para liderar. A Teoria dos Traços 

define traços universais de personalidade, ou seja, inúmeras 

características que todos os líderes deveriam apresentar e considera que tais 

características são natas e nascem com o indivíduo.  

 “líder já nasce feito, ou seja, alguns indivíduos já nascem líderes, 

eram possuidores de determinadas características, sendo físicos 

(aparência, estatura, força física,), intelectuais (autoconfiança, 

entusiasmo, inteligência elevada) traços sociais (cooperação, 

habilidades administrativas e interpessoais) e traços relacionados 

com a tarefa (persistência, iniciativa, impulso de realização...)”. (IFSP 

2016, apud. VEGARA, 2003) 

 

 Assim aqueles que não nascessem com algumas dessas características 

seriam liderados. Não se descarta a importância de certas características de 
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personalidade para o exercício da liderança, porém não ficou evidenciado 

nesta teoria o sucesso da liderança.  

5.3. TEORIA COMPORTAMENTAL 
 

 Conhecida como (Teoria Behaviorista) com origem no pós-guerra, vigorou 

entre as décadas de 40 e 60, esta teoria não considera mais as características 

inatas como predominante, pois a ênfase está no comportamento do líder. A 

liderança pode ser aprendida, e o líder apresenta determinado estilo de 

liderança. Os estudos sobre esses estilos de liderança consideram duas 

estruturas, uma orientada para as tarefas e outro centrado no empregado.  

 A estrutura orientada para a tarefa – autoritária ou de iniciação – visa a 

direção e a produção. O outro, centrado no empregado – democrático ou 

participativo - apoia as necessidades destes e as necessidades de manutenção 

do grupo.  

 Estas teorias trouxeram uma nova visão, a de desenvolver líderes, 

descartando a crença de líderes natos, como era preconizado na teoria dos 

traços e como vimos com muitas limitações. Porém, ainda usada em algumas 

organizações com algumas variações. 

 Os primeiros estudos que procuraram analisar os diferentes estilos e 

seus impactos sobre as relações interpessoais e entre os times, cuja ênfase foi 

o comportamento autocrático-autoritário. Na obra de Chiavenato (2005: 187), 

pode-se encontrar três estilos: autocrático, democrático e laissez-faire/liberal. 

 Estilo Autocrático 

  A liderança autocrática põe forte ênfase no líder, enquanto a liderança 

liberal põe ênfase nos subordinados. Na prática, o líder utiliza os três estilos de 

acordo com a situação, com as pessoas e com a tarefa a ser executada. O 

líder tanto manda cumprir ordens, como sugere aos subordinados a realização 

de tarefas, como ainda consulta os subordinados antes de tomar alguma 

decisão. Ele utiliza coerentemente os três estilos de liderança. A principal 

problemática da liderança é saber quando aplicar qual estilo com quem e 
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dentro de que circunstância e tarefas a serem desenvolvidas (Chiavenato, 

2005:188).   

TOMADA DE DECISÕES: Apenas o líder decide e fixa as diretrizes, sem 

qualquer participação do grupo;  

A PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS: O líder determina providências para a 

execução das tarefas, uma por vez, na medida em que são necessárias e de 

modo imprevisível para o grupo. 

DIVISÃO DO TRABALHO: Tanto a divisão das tarefas como a escolha dos 

colegas ficam por conta do grupo. Absoluta falta do líder. 

PARTICIPAÇÃO: O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao 

trabalho de cada um. 

 Estilo Democrático  

 O líder democrático tende a tomar decisões através do consenso do 

grupo incentivando a participação de todos, procura delegar autoridade e usa 

feedback. Aceita as decisões do grupo, mesmo que contrariem a sua própria 

opinião. A preocupação do líder é atender as aspirações e os pontos de vista 

dos subordinados que gozam de ampla liberdade para decidir, sugerir e 

programar. O próprio grupo esboça providências e técnicas para garantir o alvo 

com o aconselhamento técnico do líder. As tarefas ganham novos contornos 

com os debates. 

TOMADA DE DECISÕES: O líder determina providências para a execução das 

tarefas, uma por vez, na medida em que são necessárias e de modo 

imprevisível para o grupo. 

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS: A divisão das tarefas fica a critério do 

grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus próprios colegas s. 

DIVISÃO DO TRABALHO: Tanto a divisão das tarefas como a escolha dos 

colegas ficam por conta do grupo. Absoluta falta do líder. 
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PARTICIPAÇÃO: O líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e 

estimula com fatos, elogios ou críticas. 

 

Estilo Liberal 

 Também chamado de Laisse-Faire, este líder toma poucas decisões, 

deixando que a maior parte delas seja tomada pelos subordinados. Os 

subordinados gozam de ampla liberdade, em virtude de ausência de controle 

ou avaliação do desempenho. Nesse estilo o líder procura deixar o grupo 

completamente à vontade.  Pode-se verificar que nessa teoria enfatiza-se a 

relação entre líder e liderado uma vez que os líderes não podem liderar sem 

seguidores.  

TOMADA DE DECISÕES: O líder determina qual a tarefa que cada um deverá 

executar e qual seu companheiro de trabalho.  

PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS: O próprio grupo esboça providências e 

técnicas para garantir o alvo com o aconselhamento técnico do líder. As tarefas 

ganham novos contornos com os debates.  

DIVISÃO DO TRABALHO: Tanto as divisões das tarefas como a escolha dos 

colegas ficam por conta do grupo. Absoluta falta do líder.  

PARTICIPAÇÃO: Líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso 

das coisas. Faz apenas comentários quando perguntado.  

5.4. TEORIA SITUACIONAL (Contingencial) 
 

 Por sua vez, a Teoria Situacional (Contingencial) surge a partir da 

década e 60 e chama atenção para importância das contingências. Sua 

principal contribuição para a teoria sobre liderança está no reconhecimento de 

que esta é contingencial, ou seja, depende de cada situação e o líder deve 

adaptar suas características ás demandas grupais ou situacionais.  

 O líder deve se comportar de acordo com as necessidades do grupo, a 

maturidade dos funcionários e as necessidades da produção, entre outros. 
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Atualmente a teoria dos traços é considerada obsoleta, sendo as teorias 

comportamentais e, principalmente, as teorias contingenciais as mais 

estudadas atualmente. 

 5.5. TEORIA DA LIDERANÇA CARISMATICA 

 

 Carisma em grego significa dom de inspiração divina, quando um líder 

tem a carisma como uma de suas virtudes, ele inspira os colaboradores a 

realizar suas metas e facilita as transformações que precisam passar. Porém 

deve se ter cuidado com excessos, pois pode acarretar em falta de respeito 

dos liderados, ou até mesmo antipatia. 

 O carisma foca muito nas emoções, o líder estimula os sentimentos do 

grupo que acaba por desenvolver uma relação de amizade, um coleguismo 

maior, facilitando as tarefas diárias e criando um ambiente de trabalho 

prazeroso. O carisma é uma das condições mais importantes para se buscar 

em um líder. Porém, lembre-se, não é a única. Segundo House (1974) o termo 

Liderança Carismática é utilizado para definir qualquer líder que tenha os 

efeitos carismáticos em um grau excepcionalmente alto. 

 Segundo HOUSE; MITCHELL, (1974) afirma que a liderança carismática 

está muito mais ligada com o emocional do que com o racional. Pensando por 

essa maneira, cabe o alerta, tudo em exagero pode se tornar prejudicial. Se 

bem aplicada, esse estilo de liderança garante um colaborador alegre, 

motivado, devoto ao seu líder. Segundo o autor, existem três características 

básicas para o líder carismático: elevada autoconfiança; domínio e convicção 

na integridade moral de suas crenças.  

5.6.  LIDERANÇA TRANSFORMACIONAL  
 

 Já na liderança transformacional, uma ou mais pessoas engajam-se com 

outras a fim de que tantos líderes ou seguidores elevem um ao outro a níveis 

mais altos de motivação e moral. Há uma suposição de que os líderes eficazes 

possuam uma grande sensibilidade a respeito das necessidades dos liderados, 
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onde os mesmos conheçam as suas próprias a ponto de não as projetar nos 

seguidores.  

“O líder transformacional é um visionário a longo prazo, capaz de 
inspirar e delegar poder aos outros com sua visão, fortalecendo e 

influenciando os outros”. (SANHUDO apud. MARQUIS; HUSTON; 

MCEWEN; WILLS, 2009). 

 

 No caso de liderança transformadora, o líder procura motivos potenciais 

nos seguidores, no sentido de satisfazer necessidades de alto nível e assume o 

seguidor como uma pessoa total. Há na literatura autores que defendam a 

liderança transformacional como sendo a melhor vista pelos liderados quando 

comparada com liderança transacional. Na liderança transformacional há 

consideração individualizada, ou seja, há atenção pessoal, o líder trata cada 

empregado individualmente.  

 5.7. LIDERANÇA TRANSACIONAL 

 

 Na liderança transacional existe uma troca (seja política, econômica, 

psicológica) entre o líder e o seguidor, enquanto ambos acreditarem que isso 

irá beneficiá-los. É uma transação, pura e simples. Burns (1978), estudioso na 

área de interação líder e seguidores, defendia a existência de dois tipos de 

líderes na administração, o transacional e o transformacional. O líder 

transacional é caracterizado como o administrador tradicional, aquele que foca 

seu trabalho com as operações do cotidiano.  

 Porém, os teóricos da moderna administração alertam que  

“tanto as habilidades tradicionais da administração que compõem a 
liderança transacional, quanto as habilidades da transformacional 
devem fazer parte do repertório do líder eficaz para atingir as metas 
da organização”. (MCEWEN; WILLS, 2009). 

 

 A liderança é a arte de conduzir pessoas a alcançar, com êxito, os 

resultados planejados. Essa habilidade é uma das principais características 

que ajudam um indivíduo a destacar-se tanto na vida pessoal quanto no 

trabalho. Mas, afinal, essa capacidade de influenciar e direcionar os outros é 
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um dom natural ou uma competência que pode ser desenvolvida ao longo da 

vida? Para muitos estudiosos, as duas coisas podem acontecer e, ainda que 

seja uma característica intrínseca, a liderança precisa ser aperfeiçoada no 

decorrer do desenvolvimento da pessoa. Existem diversas teorias e modelos 

de lideranças que foram estudados. A Teoria dos Traços foi uma das primeiras 

teorias a ser formulada indicando que os líderes possuem traços pessoais e 

físicos universais, como inteligência emocional, senso de responsabilidade, 

proatividade e relacionamento interpessoal que os diferenciam do resto da 

população, ou seja, não existe a possibilidade de se desenvolver um líder.

 Considera que existem milhares de situações dentro de um grupo 

liderado e muitos perfis de líderes ao redor do mundo. Desse modo, como 

vemos através de Moraes (s.d.), a teoria defende que os padrões não se 

aplicam, pois, a infinidade de combinações entre os tipos de liderança e as 

situações que podem ocorrer não permite que se trace um perfil exato.  

Essa teoria afirma que o gestor escolhe como liderar de acordo com o 

projeto em andamento, as necessidades, a equipe e a situação da empresa. 

Neste estilo, ele identifica e adapta as escolhas de acordo com o movimento 

vivido, sendo assim, ele cumprir seu trabalho, repassa, tarefas, compartilha 

opiniões e consulta seus colaboradores. Este tipo de líder deve ter muita 

maturidade para executar seu trabalho e motivar seus subordinados, fazendo 

com que os mesmos desenvolvam habilidades. 

 Segundo Luthans (2005), interpretado na obra de Gonçalves e Motta 

(2011), não obstante toda a atenção dada à liderança, ainda há controvérsia. É 

sabido que existe e têm influência no desempenho humano, mas seu 

funcionamento e dimensões específicas não são precisamente definidos. 

Contudo, a definição específica de liderança não é importante, e sim interpretá-

la em termos de enquadramento teórico e específico para perceber que a 

liderança faz diferença.  

 Estudos baseados nas tentativas de comparação das características dos 

líderes eficazes e ineficazes, que também não conseguiram comprovar 

cientificamente os traços associados à boa liderança.  Sendo constatado que 

liderança eficaz dependia não de um determinado conjunto de traços, do líder 
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de acordo com as exigências da situação em que ele estava, mas de 

inteligência, iniciativa e auto-afirmação, que estavam associados até certo 

ponto com altos níveis de desempenho. 

“Tanto as habilidades tradicionais da administração que compõem a 
liderança transacional, quanto as habilidades da transformacional 
devem fazer parte do repertório do líder eficaz para atingir as metas 
da organização”. (MCEWEN; WILLS, 2009). 

 Por tratar-se de sua difícil aplicabilidade da teoria dos traços de 

personalidade, os estudiosos saíram dos estudos da teoria dos traços de 

personalidade para a teoria comportamental.  Onde ficou evidenciado, que era 

preciso determinar o que os líderes deveriam fazer. Esta teoria, diferentemente 

dos traços, defende que os comportamentos podem ser aprendidos e, portanto, 

as pessoas devidamente treinadas nos comportamentos de liderança 

devidamente apropriados, podem liderar eficazmente. Estes comportamentos 

de liderança poderiam ser apropriados em determinada situação e, em outra, 

definitivamente não seria o aconselhado, considerando os diversos fatores.  

 Na Teoria Clássica, o enfoque das organizações era predominantemente 

técnico, preocupando-se quase que restritamente com os métodos de trabalho, 

produção em escala, produtividade e desempenho. As relações humanas de 

trabalho não eram foco de atenção naquele momento. 

 Porém, no movimento da administração científica, surgiram pessoas que 

estudaram as relações humanas e os seus impactos nas organizações. Dentre 

eles destacam-se Mary Parker Follet, Gilbreth, Henry Gantt e Hugo 

Munsterberg. Estes estudos prepararam o espaço para o enfoque 

comportamental humanista na teoria geral da administração.  

 Com o surgimento do enfoque no Comportamento Organizacional, que w 

estudava o impacto dos indivíduos, grupo e estrutura sobre a eficácia da 

organização, o fator humano no desempenho do papel dos gerentes começou 

a ser explorado, dando ênfase às questões relacionadas à liderança.  
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6.  AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS E SEU IMPACTO NO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO 
 

 A primeira reforma burocrática do Estado brasileiro foi em 1936. A 

segunda, em 1967, foi um “ensaio de descentralização e desburocratização” 

(BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 15). A terceira e atual reforma da 

Administração Pública, iniciada em 1995, apoia-se na proposta de 

administração pública gerencial, como uma resposta à crise dos anos 80 e à 

globalização da economia. Dois fenômenos, segundo Bresser-Pereira (2003), 

estão impondo, em todo o mundo, a redefinição das funções do Estado e da 

sua burocracia.  

 A segunda tentativa de reforma gerencial da administração pública 

brasileira, disponibilizada no Portal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só 

aconteceu no final dos anos 60, através do Decreto-lei nº 200, de 1967, sob o 

comando de Amaral Peixoto e a inspiração de Hélio Beltrão, que iria ser o 

pioneiro das novas ideias no Brasil. A reforma iniciada pelo Decreto-lei nº 

200/67 foi uma tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser 

considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. 

 A terceira reforma gerencial da Administração Pública brasileira iniciou-

se em 1995, por intermédio do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado do Governo Federal, tendo à frente o então Ministro Bresser-Pereira. 

Contudo, somente com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, em 04 

de junho de 1998, ocorreu o grande salto para a implantação da administração 

pública gerencial. A reforma constitucional foi parte fundamental da reforma 

gerencial de 1995. A gestão pública para ser excelente tem que ser legal, 

impessoal, moral, pública e eficiente.  

Legalidade: estrita obediência à lei; nenhum resultado poderá ser considerado 

bom, nenhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da 

lei.  

Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferenciado 

restringe-se apenas aos casos previstos em lei.  A cortesia, a rapidez no 
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atendimento, a confiabilidade e o conforto são requisitos de um serviço público 

de qualidade e devem ser agregados a todos os usuários indistintamente.  Em 

se tratando de organização pública, todos os seus usuários são preferenciais, 

são pessoas muito importantes. 

 Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral.  Não se trata de 

ética (no sentido de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios 

morais de aceitação pública.  

Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e dados.  Essa é uma 

forma eficaz de indução do controle social.  

Eficiência: fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor 

custo possível.  Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de 

buscar a melhor relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. 

 É preciso entender a visão histórica do que é trabalho, para que se 

trabalha e por que se trabalha a fim de fazer uma análise do Comportamento 

Humano nas Organizações.  As necessidades de organização e realização são 

buscadas pelos humanos há muito tempo é isso vem se aprimorando com o 

passar dos tempos. De acordo com (MASLOW, 1943), cada ser humano é 

motivado por necessidades. Essas necessidades básicas vêm evoluindo ao 

longo dos milhares de anos. 

6.1 LIDERANÇA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO A PARTIR DA CRIAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL -FETJ 
 

 Na sociedade contemporânea, as inovações tecnológicas e as 

transformações sociais modificaram profundamente a produção e as vida as 

pessoas. 

 “A maioria das Inovações melhora a qualidade de produtos e 
serviços, aumenta a eficiência empresarial e, portanto, atrai e acena 
com a possibilidade de maior universalização do bem-estar” 
(MOTTA,2001).  

 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ), no período 

anterior à criação do Fundo Especial do Tribunal de Justiça (FETJ), em 1996, 
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vivia uma fase de imobilidade gerencial, quando os seus pagamentos, visando 

ao custeio de todas as suas despesas, dependiam dos repasses financeiros 

feitos pelo Tesouro Estadual.  

 O primeiro passo para a modernização e reaparelhamento do Poder 

Judiciário Fluminense deve ser atribuído à Lei Estadual nº 2524/96 de 22 de 

janeiro de 1996, que instituiu o Fundo Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro (FETJ), transferindo a receita (ainda modesta), 

proveniente das custas e dos emolumentos judiciais, dentre outras de menor 

expressão, para o FETJ (anteriormente recolhidas aos cofres do Tesouro do 

Estado do Rio de Janeiro).   

 No entanto, somente com a promulgação da Lei Estadual nº 3.217/99 de 

27 de maio de 1999, com a transferência de receitas mais significativas 

oriundas da taxa judiciária e do adicional de 20% (vinte por cento), incidentes 

sobre os atos extrajudiciais, é que o FETJ passou a responder por todas as 

despesas de manutenção e de investimentos do Judiciário Fluminense.  

 A partir desse evento, o Tribunal de Justiça deteve sua autonomia 

financeira e administrativa, permanecendo à conta do Tesouro do Estado, 

apenas o repasse dos recursos necessários ao pagamento de magistrados e 

servidores; haja vista a vedação expressa desses pagamentos pelo Fundo, 

contida no art. 2º, II, 2ª parte, da Lei Estadual nº 2524/96.   

 Esse novo contexto passou a exigir dos administradores do Judiciário 

competência para a gestão amadurecida dos recursos administrativos, de 

modo mais favorável à satisfação do interesse público, bem como o 

comprometimento de todos, servidores e magistrados, na fiscalização rigorosa 

da arrecadação das receitas destinadas ao FETJ.   

 Nesse passo, tornou-se imprescindível a criação de instrumentos de 

controle e implementação de regras mais eficazes de contenção, controle e 

racionalização, objetivando a eficiência na administração do bem público, uma 

vez que a má administração dos recursos poderia gerar o fracasso de tão 

importante conquista (TJERJ — MANUAL DO GESTOR, 2003).   
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Nesse diapasão, análise sobre o papel da liderança pública 
gerencial, como gestora de mudanças, deve ter como pano de fundo 
o princípio da legalidade. Consoante o preconizado na Constituição 
da República (1988) e E.C. nº 19/98, e na Lei Estadual nº 3.983 de 
19 de julho de 2002, que instituiu a Carreira de Serventuário do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e estimulou a adoção 
de providências para redesenhar o perfil da organização e do quadro 
de pessoal do Poder Judiciário, bem como da qualificação de seus 
integrantes. Essas providências devem se valer de sistemas, 
métodos e técnicas da moderna gestão de pessoas. (MANUAL DO 
GESTOR 2003, Ato Executivo nº 1112/2003). 

 

 Assim, para se avaliar o papel do líder, no exercício das funções 

gerenciais delegadas pelo novo organograma da Instituição, é preciso que haja 

a compreensão do contexto organizacional onde se passam as mudanças, bem 

como a sua capacidade de agir dentro dos preceitos da moderna administração 

pública gerencial, de modo a mobilizar recursos e superar resistências.  

 Segundo Meirelles (apud GASPARINI 2000, p. 51),  

“a natureza da atividade administrativa é a de um múnus público1 
para quem a exerce. É encargo de guarda, conservação e 
aprimoramento dos bens, interesses e serviços da coletividade, que 
se desenvolve segundo a lei e a moralidade administrativas”. 

 E ainda fazendo menção ao mesmo autor 

“REFORMA PUBLICA GERENCIAL aparece com a finalidade 
solucionar problemas que a burocracia causou, mesmo que apoiada 
neste modelo. Também tem como meta priorizar eficiência aumento 
da qualidade de serviço público e redução de custos.”. 

 Certamente há de se deduzir que, quando existe vontade política, zelo 

pela coisa pública, comprometimento e uma verdadeira liderança, a gestão 

pública, seguindo o que emana da Constituição Federal, no seu Art. 37.º, 

enriquecida pela EC n.º 19/98, encontrará o caminho que oferecerá fortes 

subsídios para a conquista do Desenvolvimento do País. 

  Liderança gerencial criar valor tanto nas organizações recém-criadas 

quanto nas já estabelecidas é uma tarefa complexa e desafiadora. A liderança 

estratégica cria condições favoráveis para esse processo e para a 

maximização do retorno sobre o investimento. A liderança gerencial 

provavelmente conseguirá, no máximo, retornos equivalentes à média dos 
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retornos. As organizações lideradas por visionários que não possuem apoio de 

uma liderança gerencial sólida podem perder seus recursos até mais 

rapidamente do que as dirigidas por líderes gerenciais.  

 De certo, modo liderança estratégica e diferencia os conceitos de 

liderança estratégica, visionária e gerencial. Além disso, analisa os diferentes 

vínculos entre esses três tipos de liderança e a criação de valor. Quando as 

organizações restabelecem o controle estratégico e permitem o 

desenvolvimento de um grupo de líderes estratégicos, eles serão fonte de 

maximização do retorno sobre o investimento. O resultado será a criação de 

valor para os funcionários, clientes, fornecedores e acionistas.   Conclui-se 

assim, que a liderança exerce um papel primordial para o alcance do 

desenvolvimento nacional, em toda sua plenitude. 

 6.2. POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS NO CENARIO DO TJRJ 
 

  O Poder Judiciário, hoje, tem consciência de que a ele cabe não 

somente cuidar de questões que concernem à prestação jurisdicional, sendo 

imperioso se ater também às exigências de uma administração moderna e 

eficiente, baseada em métodos científicos e não mais empíricos.  

 A liderança gerencial influenciará positivamente na aceitação individual à 

mudança no TJRJ, onde à capacidade para demonstrar comportamentos que 

conduzem a mudanças positivas vai estimular as pessoas a adotarem novas 

perspectivas sobre o trabalho, valorizando ideais e valores comuns a todos, 

envolvendo os liderados na concretização da missão e da visão organizacional 

que se pretende consolidar, promovendo comportamentos de 

comprometimento e eficácia no trabalho. Elevar a disponibilidade dos 

indivíduos em abdicarem de interesses meramente pessoais e fazerem 

sacrifícios quando se fizer necessário para o bem da coletividade. Em síntese, 

os líderes transformacionais buscam criar um ambiente organizacional que 

possibilita que a mudança dos valores dos liderados possa ocorrer, tornando-

os mais conscientes do resultado da tarefa, para auxiliar no comprometimento 

com a visão e os objetivos da organização.  
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“A concepção da nova administração surgirá, assim, da necessidade 
de tornar o funcionamento da administração pública mais 
profissional, mais eficiente e mais sensível às condições e mudanças 
externas, mas dentro de um contexto de uma administração pública 
democrática, integrando os princípios da organização profissional na 
estrutura organizativa de revalorização da tradição do serviço 
público”. (MOZZICA FREDDO, 2001).  

 A nova ordem mundial impôs, assim, uma reflexão sobre o papel do 

Estado, o que muitos autores designaram por Reinvenção do Setor Público. As 

necessidades de organização e realização são buscadas pelos humanos há 

muito tempo é isso vem se aprimorando com o passar dos tempos, De acordo 

com (MASLOW, 1943), cada ser humano é motivado por necessidades. Essas 

necessidades básicas vêm evoluindo ao longo dos milhares de anos. 

 Na visão contemporânea da administração pública gerencial, voltada 

também para a valorização das pessoas, não mais se justifica a utilização dos 

princípios da mera divisão do trabalho e a sua supervisão. Isto significa que as 

questões às quais a organização responde precisam ser compreendidas em 

seu caráter estrutural, para dar sentido a ações de caráter específico.  

 Política são orientações de caráter estratégico e elaborado com respeito 

aos valores da organização, seja ela pública ou privada.  Estratégica é uma 

palavra com origem no termo grego strategia, que significa plano, método, 

manobras ou estratagemas usados para alcançar um objetivo ou resultado 

específico.   

 A utilização de estratégias muitas vezes é necessária nos organismos 

públicos. Pode-se afirmar que a implementação de estratégias representa uma 

importante fase para as organizações, tanto públicas como privadas, porque 

também pode ser compreendida como uma etapa que objetiva a transformação 

de planos em ações concretas. Importante salientar que se faz necessário ficar 

atento para o fato de que, durante o caminho que é percorrido para a 

implementação das estratégias, podem ocorrer modificações que não foram 

pensadas antes.   

 A afirmação de Souza et al (2013) é muito clara quanto a isso, quando 

diz:    
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“Quando uma empresa e/ou organização pública vai implementar 
estratégias ela não deve esperar que as mesmas saiam exatamente 
de acordo como foi formulada e planejada, visto que várias 
modificações podem precisar ocorrer durante a trajetória da 
efetivação da estratégia. ”.  

 

 Essa consequência, no entanto, não deve se constituir em nenhum 

impasse, haja visto que é impossível se prever o futuro com detalhes precisos. 

Por outro lado, tantos organismos públicos como privados, jamais devem ficar 

bloqueados para realizarem adaptações nas estratégias e ações quando a 

necessidade imperar.  

6.3 POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS  
 

 Liderança pontua a capacidade de dirigir, orientar e propiciar 

modificações nas atividades dos membros de um grupo, visando atingir os 

propósitos das instituições.  A mudança funcional demanda tempo, qualificação 

e comprometimento.  É importante a realização de um programa de 

identificação, de desenvolvimento, de aceleração do crescimento pessoal e 

coletivo, cujo resultado irá programar e implantar uma política para que 

ocorram mudanças que serão consolidadas por meio de “n” estratégias.  

Políticas e Estratégias agregam atividades e atitudes para a excelência e 

comprometimento partilhados com a missão da organização e da equipe de 

funcionários do TJRJ, como um todo.  

 Para o desenvolvimento de um programa de reciclagem dentro do 

Tribunal de Justiça, ligado a gestão de pessoas, com foco em liderança, 

podemos estabelecer os seguintes procedimentos: 

Estratégia (1): Ativar a proposta de treinamento de Liderança Gerencial para 

os gestores e servidores de cada Unidade Organizacional. Seleção dos 

agentes implementadores, por meio dos resultados dos questionários. 

Estratégia (2): Divulgar os regulamentos as regras propostas, pela área de 

Recursos Humanos, para que haja o conhecimento pleno das atividades. 

Estipular a carga horária e dias com antecedência, visando à presença maciça 
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dos servidores. Seleção dos conteúdos sobre o papel da liderança em 

conformidade com os objetivos e metas a serem alcançados.  

Estratégia (3): Estabelecer nos grupos de trabalho a assimilação de três 

contextos principais: comprometimento, complexidade e credibilidade; Pontuar 

os termos de compromisso no treinamento: pontualidade, atenção, 

participação, respeito, humor, integração, desligar o celular, não afastar da sala 

de treinamento durante as atividades. Adequação dos processos da Liderança 

Gerencial, com os princípios da declaração de missão do TJRJ. 

Estratégia (4): Assimilar os resultados obtidos individualmente no teste da 

Liderança Gerencial, do seu perfil e versatilidade de comando; Verificar quais 

mudanças comportamentais devem ser postas na prática com a nova 

realidade; Estabelecer critérios operacionais e transformadores de atitudes 

funcionais para o crescimento e desenvolvimento do TJRJ. Avaliação dos 

resultados do Programa de Capacitação em Liderança Gerencial, que será 

confeccionada pela ESAJ. 

Estratégia (5): Acolher as atitudes operativas em cada Unidade 

Organizacionais, para as mudanças que se fizerem necessárias; Estimular as 

ações inovadoras e criativas, sempre conectadas com a nova realidade; 

Distribuir Certificados de Participação, com inclusão na Ficha Funcional de 

cada servidor participante. Políticas e Estratégias agregam atividades e 

atitudes para a excelência e comprometimento partilhados com a missão da 

organização e da equipe de funcionários do TJRJ, como um todo.  

 Desafio de oportunizar o acesso a serviços públicos de qualidade, a fim 

de assegurar a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento econômico e 

social do País. É público e notório que diversos conceitos empregados à área 

privada começam a fazer parte da gestão pública, fazendo com que as 

estruturas e dinâmicas de funcionamento das organizações públicas sejam 

revistas, com a finalidade de assegurar melhores desempenhos e resultados.  

 Nesse novo cenário, várias competências passam a ser indispensáveis 

ao gestor público, ao mesmo tempo em que começa a emergir a figura do líder.  
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Dentro dessa realidade, pode-se afirmar que a liderança se constitui em um 

processo de relacionamento de influência, com foco em pessoas que desejam 

mudanças significativas. 

 A liderança, da mesma forma que ocorre na esfera corporativa, passou a 

ser vista como fonte de vantagens estratégicas dentro das organizações 

públicas. Mesmo assim, ainda é possível encontrar organizações públicas sem 

essa visão de liderança, lamentavelmente.  É entendimento comum que 

quando as lideranças são fortes, os liderados confiam mais e, em paralelo, um 

sentimento de engajamento passa ser incutido, propiciando resultados 

satisfatórios.  

 Tendo como base os estudos bibliográficos, algumas características 

podem ser elencadas como importantes predicados de um bom líder público, 

quais sejam: saber planejar, possuir conhecimento técnico dos processos de 

trabalho; agir sempre com base na ética e na justiça; saber orientar com 

incentivo à capacitação constante, visando assim o crescimento profissional. 

Além desses atributos, é imprescindível que as ações do líder devam ser 

encaradas como exemplo a ser seguido.   

 A inserção de um programa de reciclagem na ESAJ para todos os 

servidores, visando desenvolver comportamentos mais eficazes para liderar.  

Pontuar e identificar as áreas para possíveis mudanças, com foco em 2018, 

certamente fará despertar novas motivações individuais, efetivando os 

resultados eficazes que norteiam o TJRJ.   

 Ante o exposto e de forma resumida, pode-se afirmar que quando a 

liderança é efetiva e compartilhada é considerada um processo que facilita 

atender, de maneira plena, aos objetivos organizacionais, tendo em vista que 

pode propiciar o alcance dos resultados almejados pelas organizações, sejam 

públicas ou privadas, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da 

nação.   

 Por fim, além de pensar na liderança como um importante processo que 

pode influencia atividades individuais e grupais de forma a atingir o resultado 
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esperado, deve-se também entender que Teoria Gerencial de liderança está 

voltada para despertar o interesse e o entusiasmo no outro, a fim de que este 

passe a adotar comportamentos, visando alcançar os objetivos identificados 

como sendo o bem comum. Agindo dessa forma, certamente consegue-se 

chegar ao verdadeiro e desejado desenvolvimento, seja o da organização, da 

localidade, ou da região ou do País. 

 Cabe ainda ressaltar o aspecto proposto referente à capacitação 

servidores do próprio Poder Judiciário para, sem necessidade de terceirização 

e sem maiores custos, estarem aptos a promover a implementação da gestão 

pela qualidade, pois, formando multiplicadores capazes, estes poderão atuar 

como instrutores e consultores nas mais diferentes áreas da Instituição.  

 Criação de sistema de pontuação destinado aos servidores 

multiplicadores dos conceitos e técnicas gerenciais, a ser objeto de ato próprio, 

visando incentivar aqueles que se dedicarem à melhoria da gestão do Poder 

Judiciário, recebendo pela participação inscrições em Mestrado, Pós-

graduação, curso de línguas estrangeiras e para não onerar somente o TJRJ, 

proposta de convenio, onde TJRJ arca com metade do valor pago, e servidor 

com outra parte.   

 Importante, ainda, a criação do Portal da Qualidade do Poder Judiciário 

do Rio de Janeiro a ser integrado por todos os usuários internos e externos 

para fomento das pesquisas, indicações temáticas, desenvolvimento de 

programas e métodos para digitação dos expedientes das audiências e 

processamento, diminuindo assim o absenteísmo e cansaço onde seria 

possível baixar os acervos de processos para todas as serventias da comarca 

da capital. 

7. ANÁLISE INSTITUCIONAL  
 

 Para uma melhor compreensão e análise do tema dentro do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro, foi elaborado o questionário abaixo, que se 

caracterizava como fechado e objetivo, para apreensão de como se dava o 
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tratamento dos Chefes de Serventias de Varas Criminais perante seus 

subordinados. 

 Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista que ficou notório a 

noção de boa convivência e bons exemplos de lideranças. Ao todo foram feitos 

seis questionários, e uma análise sobre perfil de chefes, ficamos com um 

percentual total de chefes do gênero feminino, que atuam de seis a dez anos 

dentro do Tribunal de Justiça, na faixa etária de 31 a 41 anos de idade, com 

ensino médio completo e todas servidora públicas. 

 Os termos estabelecidos para escolha comportamental dos chefes de 

serventias eram: nunca, raramente, ocasionalmente, frequentemente e sempre. 

 Diante disso, pela média das análises dos questionários, os chefes de 

serventia mostraram-se frequentemente atenciosos aos subordinados e 

sempre buscam compreender as falhas. Sempre prezam pela relação baseada 

no respeito e frequentemente preocupam-se com os sentimentos dos 

subordinados. 

 A relação de liberdade aos subordinados frequentemente é dada 

mediante a produção dos mesmos. Do mesmo modo mostram-se a respeito da 

confiança e sobre as especificidades das tarefas. 

 Ocasionalmente encontram tempo para ouvir os membros do grupo. 

Mostram-se sempre rígidos com o cumprimento de prazos e valorização da 

disciplina, de normas e de regras. Sempre aceitam as opiniões de seus 

subordinados e a apresentação de novas ideias.  
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                   Melo (2011)-Universidade de Brasília 
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Questionário aplicado aos Chefes de Serventia das Varas Criminais 
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8. CONCLUSÃO 
 

 No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro resistência à 

mudança é vista como algo natural e previsível. Em que pese até algumas 

décadas, a mudança não era considerada ponto relevante da gestão, não era 

ponto relevante para o desenvolvimento organizacional, mas uma nova 

perspectiva para servidores uma profunda transformação nas relações de 

trabalho. Grande parte das resistências à mudança parte de percepções 

individuais sobre o novo através do diálogo com a equipe é que aflora a 

unificação dos valores. As necessidades de organização e realização são 

buscadas pelos humanos há muito tempo é isso vem se aprimorando com o 

passar dos tempos. 

 Talvez o aspecto mais relevante da futura liderança seja que — à 

medida que caminha o processo de mudança, diferentes pessoas desenvolvem 

a percepção, podendo assumir papéis de liderança.   Liderança é a aptidão que 

mais influência nos resultados gerenciais dentro das organizações. Está 

diretamente unida à habilidade gerencial na condução de problemas que 

abarcam o relacionamento humano e influências diversas na equipe de 

colaboradores. Os funcionários se sentirão mais competentes e úteis, 

enfrentando com sabedoria e autoconfiança os desafios, buscando novas 

experiências de progresso para si próprios e para sua equipe. 

 A adoção de um modelo de gestão pública gerencial, tem o propósito 

considerar os princípios, conceitos e linguagem que concessão para 

administração pública, mas sim de entender, respeitar e considerar, conforme 

comprovado pelos autores Araújo e Pereira (2012). 

 Os líderes eficientes pautam-se por obter o compromisso de alcançar a 

excelência nos objetivos traçados, e assim conseguir despertar nos   servidores 

padrão de comportamento que esperam da equipe, mantendo cotidianamente. 

Os funcionários se sentirão mais competentes e úteis, enfrentando com 

sabedoria e autoconfiança os desafios, buscando novas experiências de 

progresso para si próprias e para sua equipe. Conduzir a inovação é algo mais 
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complexo do que o subentendido numa concepção superficial do planejamento 

de ação. 

 É importante salientar que durante a realização deste estudo, não se 

conjecturou descobrir o certo ou o errado, mas avaliar se os estilos de 

liderança, numa organização, é o fator alavancador no progresso de melhorias 

e resultados. 

 É preciso que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro crie 

estratégias que levará a organização a ser bem-sucedida. Para que isso 

ocorra, deve prever, gerar e orientar a mudança estabelecendo compromisso 

com os membros da organização. No entanto, o processo de mudança não 

ocorre sem conflitos e angústias. O novo traz em si o desconhecido, e essa 

expectativa causa incertezas no ser humano.  
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