
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

   Escola de Administração Judiciária - ESAJ 

   Pós-Graduação em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário 

 

 

 

 

 

Maria José De Melo 

 

 

 

 

A HISTÓRIA DO PODER JUDICIARIO E DE SUAS LIDERANÇAS DESDE 

SÉCULO XVI NO MUNDO E NO BRASIL ATÉ OS DIAS ATUAIS COM 

DESTAQUE PARA O JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Pós Graduação Lato Sensu em  

Gestão de Pessoas no Poder Judiciário. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

01 de Fevereiro de 2018 

 



 

   Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

   Escola de Administração Judiciária - ESAJ 

   Pós-Graduação em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário 

 

 

 

 

Maria José De Melo 

 

 

 

 

A HISTÓRIA DO PODER JUDICIARIO E DE SUAS LIDERANÇAS DESDE 

SÉCULO XVI NO MUNDO E NO BRASIL ATÉ OS DIAS ATUAIS COM 

DESTAQUE PARA O JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção de título em Pós Graduação 

Lato Sensu em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário. 

 

 

Orientadora: Ana Celano                                                          

 

 

  

 

 

Rio de Janeiro 

01 de Fevereiro de 2018 



 
   
 

MARIA JOSÉ DE MELO  
 
 
 
 
 

 

A HISTÓRIA DO PODER JUDICIARIO E DE SUAS LIDERANÇAS DESDE 

SÉCULO XVI NO MUNDO E NO BRASIL ATÉ OS DIAS ATUAIS COM 

DESTAQUE PARA O JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
        
 
 
 

Projeto de Pesquisa apresentado no 

curso de Gestão de Pessoas do Poder 

Judiciário, como requisito parcial à 

aprovação. 

 
 

 
Orientadora: Prof. Ana Celano 
 
 
. 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2018. 
 



 
 

Sumário 

Introdução .......................................................................................................................... 5 

1.1 Pergunta de pesquisa ....................................................................................... 6 

1.2 Objetivos ............................................................................................................. 6 

1.3 Delimitação do estudo ...................................................................................... 6 

1.4 Relevância do estudo ....................................................................................... 7 

2. Referencial Teórico ...................................................................................................... 7 

2.1 A história do Poder Judiciário como um todo até chegar ao Brasil e Rio 
de Janeiro .................................................................................................................. 7 

2.2 Poder Judiciário: .............................................................................................. 13 

3. Estrutura Atual do TJERJ ......................................................................................... 23 

3.1 Missão Tribunal De Justiça Do Estado Rio De Janeiro ............................. 25 

3.2 Visão .................................................................................................................. 26 

3.3 Política da Qualidade ...................................................................................... 26 

4. A Historia Da Liderança ............................................................................................ 26 

1.1 Origem da Liderança ................................................................................... 27 

4.2 Liderança no Século XXI ................................................................................ 33 

4.3 Liderança no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro ................... 37 

4.4 Como Podemos Designar o Líder no Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro? ................................................................................................................... 41 

5. Conclusão ................................................................................................................... 45 

6. Referências Bibliográficas ........................................................................................ 49 

 

 

 

 
 
 

  



5 

 

Introdução 
 

  A historia do Poder Judiciário como um todo, desde o período mais 

remoto da história até os dias atuais e de suas lideranças, estão diretamente 

vinculadas a evolução histórica de cada um deles, que como veremos no 

decorrer deste trabalho desde a época de Platão já havia estudos no sentido de 

se preparar as lideranças embora incialmente tenham sido as lideranças 

políticas. 

 

 A evolução do Poder Judiciário e da liderança não se confundem ambas 

tem sua trajetória com características próprias e muito bem demarcadas e foram 

se aperfeiçoando e sofrendo modificações ao longo do tempo. 

 

 O que se pretende com esta pesquisa científica é apresentar as possíveis 

relações existentes entre o Poder Judiciário como um todo e dando enfoque final 

ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (Capital e interior) e as 

lideranças deste Poder, através de um estudo histórico apresentando suas 

estruturas antigas até as atuais e qual as características dos atuais líderes do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Nesse trabalho também procuramos discorrer um longo período histórico, 

no Poder Judiciário até chegar ao Brasil e ao estado do Rio de Janeiro, como 

também a estrutura atual das possíveis “lideranças” no Poder Judiciário no 

Estado do Rio de Janeiro (capital e interior). Apresentando a missão atual do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e as Leis que modificaram a 

estrutura interna dando enfoque ao atual cargo de Chefe especificamente dos 

Chefes das Serventias de Primeira Instância, nova nomenclatura dada a partir 

da gestão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

Desembargadora Leila Mariano. 
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 Entendendo-se que Serventias é a nomenclatura dada aos Cartórios de 

primeira instância. Procuramos buscar na antiguidade até a presente data, por 

ter despertado um grande interesse no saber como se deu esta evolução. Para 

isso utilizamos diversos canais de comunicação tais como internet, intranet, 

apostilas, material do curso e concluímos com a situação atual das lideranças no 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

1.1 Pergunta de pesquisa 
 

             Como evoluiu o Poder Judiciário no mundo no Brasil e no Rio de Janeiro 

desde o século XVI até a presente data e como eram e qual a realidade hoje, 

das lideranças no mundo no Brasil e no Rio de Janeiro? 

 

1.2 Objetivos 
 

Objetivo Final: 

 

 Mostrar a evolução histórica sobre o tema da História do Poder Judiciário 

e de Suas Lideranças Desde Século XVI até os Dias Atuais Com Destaque Para 

o Judiciário Do Estado Do Rio De Janeiro. 

 

Objetivo Intermediário: 

 

 Identificar as possíveis diferenças entre o período mais remoto e o atual 

do Poder Judiciário seguindo a trajetória até chegamos ao Brasil e ao Estado do 

Rio de Janeiro 

 

1.3 Delimitação do estudo    
 

 Pretende-se após o levantamento teórico analisar e apresentar a situação 

atual das Chefias de primeira instância com o questionamento da possível 

aplicabilidade das teorias existentes sobre liderança. 
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1.4 Relevância do estudo 
 

 Ao final obter um histórico com os fatos principais elencados no tema da 

pesquisa. 

 

 

2. Referencial Teórico 
 

 2.1 A história do Poder Judiciário como um todo até chegar ao Brasil e Rio 
de Janeiro 
 

 O mais antigo dos três poderes é o Poder Judiciário. Na cidade de 

Atenas, Capital da Grécia e uma das cidades mais antigas do mundo, no ano de 

1200 a 900 a.C. atravessou um período denominado “era das trevas” e ainda no 

começo de 900 a.C, eles ainda não tinham leis oficiais. Os conflitos, como 

assassinato, eram resolvidos pelos próprios membros das famílias vítimas. 

Somente no meio do século VII a.C eles criaram suas primeiras leis codificadas. 

 

 As instituições democráticas passam a contar com a participação do 

povo, e a aristocracia também perde o monopólio da justiça, no entanto, era 

incumbido ao legislador codificar as leis. A Grécia antiga é dividida em períodos, 

e para compreender melhor  o Direito Grego é importante entender surgimento 

das pólis, na qual se destaca Atenas como parâmetro, além de ser da pólis que 

se obtinha maiores informações. A democracia ateniense deu estrutura para o 

Direito atingir perfeitos níveis quanto a legislação a ao processo. Toma-se como 

referência para o direito grego, o direito ateniense.  

 

 A escrita foi um fator importante para o direito e de extrema importância, 

pois através dela houve a divulgação das leis. E para compreender o Direito 

grego é necessário analisar a história da escrita, pois estes se confundem. A 
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escrita pode se vista como além de uma tecnologia, uma novidade para a 

sociedade. As instituições democráticas passam a contar com a participação do 

povo e a aristocracia perde o monopólio da justiça. Embora fosse incumbido ao 

legislador codificar as leis. Destaca-se dois  importantes   legisladores: Dracon, 

que deu início a introdução do código penal e Sólon que, além de criar leis 

estruturou uma reforma institucional, econômica e social. 

 

 É importante citar duas características exclusivas da civilização grega: a 

primeira é a negação do profissional do direito, por exemplo, quando um 

advogado existia não podia receber pagamento. A segunda é a preferência da 

fala à escrita, exemplo: Sócrates, que possuía grande reputação devido a sua 

retórica. 

  

 Importante observar que quando houve desenvolvimento da escrita na 

Grécia, o auge já havia passado e quem estava dominando era Roma. 

Entretanto não há evidências de ter mais justiça devido à escrita, uma vez que o 

poder político era intocável. Apenas em Atenas aumentou o poder do povo 

quando Sólon implantou leis democráticas. 

          

 Com o surgimento da jurisdição, o Estado passou a ser suficientemente 

forte para a solução de conflitos, as leis não serviam apenas a um determinado 

grupo de indivíduos, mas todos que incorporavam a instituição, a cidade. 

 

 Segundo a classificação de Michael Gararem as leis gregas se dividiam 

em: Crimes e torturas; Família; Pública e Processual. Os gregos davam muita 

importância a parte processual, sendo esta a mais desenvolvida e se dividia em 

arbitragem privada e arbitragem pública. 

 

 A arbitragem privada era o meio mais simples de ser resolver um litígio. 

Era realizada fora do tribunal e as partes escolhiam os árbitros que julgariam 

visando obter um acordo ou uma conciliação entre as parte. Na arbitragem 

pública o árbitro era escolhido pela magistratura, e a principal meta era emitir um 
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julgamento, sendo que a decisão não era acordada e sim imposta. Os gregos 

não estabeleciam diferenças entre o direito público e privado, civil e penal. 

 

 Na Europa entre os séculos XVII e XVIII através do Iluminismo, que 

reunia intelectuais como Locke, Voltaire e Montesquieu, defendiam grandes 

modificações políticas criticando profundamente os Estados absolutistas que 

eram alicerçados pela Teoria do Direito Divino. A ideia dos iluministas também já 

havia sido defendida pelos Gregos, Romanos, e Aristóteles já se referiu a essa 

separação no seu livro ”Política” estes (os iluministas) se destacaram 

principalmente pela formulação da divisão dos poderes políticos e foram 

influenciados pelas ideias criadas pelos antigos e através dos seus estudos 

desenvolvidos principalmente na Inglaterra e na França. 

 

         No século XVIII as transformações do pensamento político exigiam um 

novo modelo que substituísse o absolutismo. A divisão dos três poderes foi 

determinante nesse novo modelo. Charles Montesquieu (1689-1755) um dos 

ícones do iluminismo francês foi o responsável para organizar o modelo político 

que caracterizaria o Estado Democrático de Direito, isto é, o Estado Cidadão. 

Modelo este conhecido como o modelo dos Três Poderes. 

 

 Para entender melhor o Estado Cidadão vamos voltar ao modelo 

Absolutista, que tinha como função principal reter as guerras civis que se 

desencadearam após as reformas religiosas protestantes e assim surgiu o 

aparecimento de um poder centralizado capaz de conter os populares. E neste 

modelo existia a figura do Monarca Absoluto com poder ilimitado com a 

“proteção e o ordenamento divino” destacando-se um dos mais famosos 

monarcas absolutistas, Luiz XIV conhecido como o “rei Sol” que dizia: “O Estado 

sou eu”. 

 

 Donde se conclui que se o Estado era o rei, então ele próprio o monarca 

era a fonte de todo poder político. Da pessoa do rei emanava às atribuições para 

a legislação, para o juízo e para a execução das leis. O corpo populacional era 
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composto de súditos do rei submissos ao poder real. Com o passar dos séculos 

e após várias reflexões críticas e com a ascensão da classe burguesa e o 

refreamento das guerras civis, erigiram novos pressupostos ideológicos que 

implodiram o absolutismo.  

 

 Um desses pressupostos era a dignidade do cidadão. O sujeito deveria 

ter participação política direta e o direto exercício de seus direitos. A Revolução 

Francesa foi o ponto alto dessas ideias. Houve então a necessidade de um novo 

modelo político que substituísse o Modelo Absolutista. Surgiu a figura de 

Montesquieu que propôs a divisão do poder que se concentrava no Rei. Se 

antes o rei era a fonte do poder, essa fonte passou a ser o próprio povo. Sendo 

o povo uma coletividade era necessário uma representação equilibrada sendo 

proposto que o poder fosse dividido em três instâncias: 

 

1) o poder executivo que gerenciaria o Estado e colocaria em prática as leis 

aprovadas: 

2) o Poder Legislativo que faria a elaboração das leis, 

3) o Poder Judiciário que ficaria incumbido de apreciar e julgar segundo um 

ordenamento jurídico. 

 

 Esses três poderes seriam equilibrados, um fiscalizaria o outro e todos 

seriam amparados e regulados por uma Constituição democrática fonte de todo 

o poder popular. Esse modelo imperou no mundo com o Estado Democrático de 

Direito nos séculos XIX e XX e continua sendo aperfeiçoado, discutido e 

incrementado principalmente nos países ocidentais. 

 

 A Teoria dos “Três Poderes” do filósofo Montesquieu, influenciou na 

criação da Constituição dos Estados Unidos e assim a divisão dos três poderes, 

tornou-se a base de qualquer Estado Democrático Contemporâneo. No Brasil 

podemos registrar que no século XVI ainda sob a influência do Rei de Portugal 

D. João III, Martim Afonso de Souza recebeu amplos poderes inclusive para 
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sentenciar à morte de autores de delitos que fosse considerado grave. A colônia 

foi crescendo e em 1609-Foi criada a Corte de Apelação da Relação da Bahia.  

 

 Em 1751 foi criado o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro para atender 

às demandas da região mineradora com jurisdição sobre as terras meridionais 

conquistadas pela Coroa Portuguesa que incluía o futuro Rio Grande do Sul. Em 

07 de outubro de 1709 foi confirmada a primeira justiça no Estado com a 

fundação das Vilas de Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da 

Patrulha. Em 16 de dezembro de 1812 Porto Alegre foi elevada a sede da 

Ouvidoria. Em 12 de fevereiro de 1821 A Comarca de São Pedro do Rio Grande 

foi separada de Santa Catarina e obteve jurisdição própria. 

 

 Contudo, a 2ª. Instância mantinha sua sede no Rio de Janeiro. Em 03 de 

fevereiro de 1874 foi instalado na Rua Duque de Caxias, 225-Porto Alegre, o 

Tribunal da Relação de Porto Alegre com jurisdição sobre as Províncias de São 

Pedro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com a proclamação da Republica  

e com a promulgação da Constituição Federal em  24 de fevereiro de 1891, cada 

Província passou a ser um estado e coube a cada estado a competência para 

legislar sobre Direito Processual e para organizar suas justiças. 

 

 Em 14 de julho de 1891 foi promulgada a Constituição do Estado e nela 

se dispôs que as funções judiciais seriam exercidas por um Supremo Tribunal 

cuja sede seria a Capital do Estado, e seria composto por Juízes de comarca, 

pelo Júri e por Juízes Distritais. Em outubro de 1891 foi instalado o Supremo 

Tribunal de Santa Catarina, cessando assim Jurisdição do Tribunal da Relação 

de Porto Alegre sobre o território vizinho. 

 

 Em 15 de Novembro de 1889 foi proclamada a República. A primeira 

medida do Governo do Estado foi a extinção do Tribunal da Relação através do 

Decreto de 1892 assinado pelo General Domingos Alves Barreto Leite, 

Governador Provisório. O General considerou o Tribunal da Relação um 

embaraço para a Administração Publica esse mesmo General reativou a corte 
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em 1892 e somente em 1893 sofreu alterações. Assim, foi instalado o Tribunal 

Superior do Rio Grande do Sul, conforme determinada a Constituição. 

 

 Em 03 de Outubro de 1930 foi desencadeada  uma revolução que teve 

como chefe Getúlio Vargas, que teve vitória 21 dias depois, e assim foi instituído 

o Governo Provisório e dissolvidos todos os órgãos legislativo do Pais. O Poder 

Judiciário Federal e dos Estados continuou a ser exercido de conformidade com 

as leis em vigor, ressalvadas  algumas restrições, dentre elas a da exclusão da 

apreciação pelo Judiciário dos decretos e atos do Governo Provisório e dos 

interventores federais. 

 

 Promulgada nova Constituição Federal, em 1934, dispôs que competia 

aos Estados, com observância dos princípios nela estabelecidos, legislar sobre 

sua divisão e organização judiciárias. Quanto a Magistratura, a investidura nos 

primeiros graus efetuar-se-ia mediante concurso organizado pela Corte de 

Apelação, denominação que veio a ser atribuída ao então Superior Tribunal do 

Estado. Foi nessa constituição que se veio a estabelecer que, na composição 

dos Tribunais Superiores, seriam reservados lugares correspondentes a um 

quinto do número total para que fossem preenchidos por advogados e por 

membros do Ministério Público. Foi também, esta Carta de 1934 que dispôs ser, 

ao Juiz vedada atividade político partidária. 

 

 Em Novembro de 1937, promulgada nova Constituição, a Corte Suprema 

voltou a ter denominação de Supremo Tribunal Federal e os Tribunais dos 

Estados passaram a denominar-se não mais Corte de Apelação, mas Tribunais 

de Apelação. Em 1946 promulgada nova Constituição Federal o Tribunal de 

Apelação passou a ter a denominação que tem até os dias atuais. Tribunal de 

Justiça. A principal inovação introduzida por essa Constituição, no que diz 

respeito à Justiça dos Estados, foi a faculdade de criação de Tribunais de  

Alçada. 
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  A divisão dos poderes políticos é fruto de um longo processo histórico que                    

remonta desde a Antiguidade até a contemporaneidade. Sua principal finalidade 

é de acabar com a centralização política do poder nas mãos de uma pessoa ou 

de um só órgão político. Nessa conjuntura, os três poderes instituídos de 

maneira constitucional, mesmo que autônomos, são interligados um com o outro, 

tendo suas relações orientadas por meio dos freios e contrapesos, cabendo aos 

mesmos, todas responsabilidades para o bom funcionamento do Estado. 

 

2.2 Poder Judiciário: 
 

           O judiciário brasileiro é composto pelo Supremo Tribunal Federal; 

Supremo Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

Tribunais e Juízes do Trabalho; Tribunais e Juízes Eleitorais; Tribunais e Juízes 

Militares e Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. O 

judiciário cumpre principalmente a função de julgar e aplicar a lei em casos 

concretos, tendo em vista os diversos conflitos de interesses nas diversas 

relações jurídicas. Por outro lado, no que se refere as suas funções atípicas, 

encontramos no judiciário o exercício de legislar sobre os regimentos internos 

dos seus órgãos, como também sobre questões administrativas, como o fato de 

poder conceder férias para os seus funcionários e prover os cargos de juiz de 

carreira, assim como criar ou extinguir novas varas judiciárias e tribunais 

inferiores. Além disso, cabe ao Judiciário a autonomia administrativa e 

financeira. 

 

 Inicialmente cabe registrar que a cidade do Rio de Janeiro foi a Capital do 

País por 197 anos, especificamente de 1763 a 1960. Aqui vamos discorrer sobre 

a criação da RELAÇÃO DO RIO JANEIRO, um período histórico muito marcante 

e nos baseamos no texto do Juiz Rogério de Oliveira Souza, encontrado na 

internet sob o título: A RELAÇÃO DO RIO DE JANEIRO. 

 

  A Relação do Rio de Janeiro foi criada pelo Alvará de 13 de outubro de 

1751, sendo Rei de Portugal D. José I (1750-1777) e Vice-Rei do Brasil D. Luís 
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de Menezes e Ataíde, Conde de Atouguia (1749-1754) e Governador da 

Capitania do Rio de Janeiro Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadela 

(1751-1763) sob a vigência das Ordenações Filipinas (l603), tendo sido instalado 

somente em 15 de julho de 1752.. A Capital do Vice-reino, à época, situava-se 

na cidade de Salvador (Capitania Real da Bahia) transferindo-se em 1763 para a 

Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, quando a Relação já se encontrava 

em plena atividade havia mais de uma década. 

 

 Como súmula das razões de estado que levaram à criação da Relação do 

Rio de Janeiro, o preâmbulo do Alvará de 13/10/1751 rezou: 

“D. José , por graça de Deus, Rei de Portugal, 

e dos Algarves etc. Faço saber, aos que este 

Regimento virem, que tendo consideração a 

me representarem os povos da parte do Sul do 

Estado do Brasil que por ficar em tanta 

distância da Bahia, não podem seguir nelas as 

suas causas e requerimentos, sem padecer 

grandes demoras, despesas e perigos, o que 

só podia evitar-se, criando-se outra Relação na 

Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, 

que os ditos povos se ofereciam a manter à 

sua custa, fui servido mandar ver esta matéria 

no Conselho Ultramarino e no meu 

Desembargo do Paço, que se conformaram no 

mesmo parecer; e por desejar que todos os 

meus vassalos sejam providos com a mais reta 

e mais pronta administração da Justiça sem 

que  para este efeito sejam gravados com 

novos impostos, houve por bem de criar a dita 

Relação, a que mando dar este Regimento, de 

que foi encarregado a dita Mesa do 

Desembargo do Paço, para se ordenar pelo 

modo, e forma mais conveniente, fazendo-se 

por conta da minha Fazenda, e das despesas 
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da dita Relação, as que forem necessárias a 

sua criação e estabelecimento.” 

 

 Lenine Nequete, em nota de pé de página, anota que a escolha da cidade 

do Rio de Janeiro para sede do novo  Tribunal se deveu a fatores de 

ressentimento existentes entre os paulistas e os baianos, além de haver um 

novo caminho que ligava o interior mineiro diretamente a cidade litorânea, sem 

necessidade de se galgar a Serra da Mantiqueira pelo vale do Embaú. “E assim 

com um caminho mais curto para o Rio de Janeiro, era natural pleiteassem as 

Câmaras de Vila Rica e de Ribeirão do Carmo (futura Mariana) o 

estabelecimento de uma Relação naquela cidade, menos distante que a da 

Bahia.” 

 

 O novo tribunal veio a ocupar o prédio onde antes funcionava a Câmara e 

a cadeia da cidade, na área onde hoje se localiza a Praça XV, até ser transferido 

para a Rua do Lavradio. Os distritos  que integravam a competência territorial da 

Relação vinham discriminados no item 10 de seu regimento: 

 

“Terá esta Relação por seu distrito todo o 

território que fica ao Sul do Estado do Brasil, 

em que se compreendem treze Comarcas, a 

saber: Rio de Janeiro, São Paulo, Ouro Preto, 

Rio das Mortes, Sabará, Rio das Velhas, Serra 

do Frio, Cuiabá, Goiases, Pernaguá, Espirito 

Santo Itacases (Campos de Goitacases) e Ilha 

de Santa Catarina, incluindo toas as 

Judicaturas, Ouvidorias e Capitanias que se 

houveram  criado, ou de novo se criarem no 

referido âmbito, que hei por bem separar do 

distrito e jurisdição da Relação da Bahia”. 

 

 À Relação apresentava funções jurisdicionais e administrativas, 

exercendo seus componentes uma vasta gama de atividades destinadas 
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essencialmente à manutenção da vida da cidade e da Capitania. É de se 

observar que o Governador-Geral da Capitania embora integrasse a Relação 

não votava nem assinava as sentenças dela emanadas (item 17). Detinha 

prerrogativas de nomear as serventias dos Ofícios da Justiça e Fazenda, 

embora devessem ser confirmadas pelo Rei (item19), exercendo supervisão 

direta sobre o Chanceler para que este “devasse todos os anos dos Oficiais 

Justiça” (item 21). Ao Governador cabia, ainda, proceder as “audiências  gerais 

aos  presos”  , a fim de evitar que “se retardem na cadeia” acompanhado de três 

ministros, podendo suprir eventuais nulidades, junto aos Juízes dos respectivos 

feitos, constantes nos processos crime (item 25). Cuidava de observar, ainda a 

situação dos “gentios” (item 28) e as “ lenhas madeiras que se não cortem nem 

queimem para se fazer roças, ou outras coisas em partes que se possam 

escusar” (item 29) 

 

CARGOS E FUNÇÕES DA RELAÇÃO 

 

           A análise dos cargos que compunham a Relação demonstra evidente 

preocupação da Metrópole em se fazer presente na vida da colônia, em suas 

atividades  econômicas e sociais. Além do Governador da Relação ( que a 

presidia), integravam-se o Chanceler da Relação, os Desembargadores dos 

Agravos e Apelações  (em número de cinco), dois Ouvidores Gerais ( um do 

Crime e outro do Cível, um Juiz e um Procurador dos Feitos da Coroa e 

Fazenda, totalizando dez cargos, além do governador. Eram nomeados para o 

período certo de seis anos, conforme disposição expressa do item 12. 

Funcionavam ainda diverso “oficiais” para funções menores: um capelão, um 

guarda-mor, dois guardas-menores, um solicitador da Justiça, um Escrivão da 

Chancelaria e outro do Juizo dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, dois 

escrivães das apelações e agravos, um escrivão para cada ouvidoria-geral, dois 

meirinhos, dois inquiridores, um aposentador-mor. Sempre  crítico  quanto a 

administração da colônia, Caio Prado Jr. Escreve: 
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“Mas em vez de obviar aqueles 

inconvenientes com  uma dispersão máxima 

de agentes, a administração metropolitana, 

repetindo fielmente o que se praticava no 

minúsculo  Reino, deixava-se todos, ou a 

maior parte delas, nos centros principais 

onde sua ação se tornava quase inútil pela 

distância em que ficavam seus 

administrados. Veja-se por exemplo oque se 

dá com as  Relações do Rio de Janeiro e da 

Bahia, que contava cada qual para mais de 

30 pessoas, entre desembargadores e 

funcionários, todos largamente 

remunerados, enquanto na maior parte da 

colônia a administração e justiça não tinham 

autoridade alguma presente ou acessível ou 

então se entregavam, nos melhores casos, à 

incompetência e ignorância de leigos como 

eram os juízes ordinários, simples cidadãos 

escolhidos por eleição popular e que 

serviam gratuitamente. Coisa semelhante se 

repete na divisão territorial administrativa. É 

nas vilas, sedes dos termos e das  

comarcas, que se concentram  as 

autoridades : ouvidores, juízes, câmaras e 

as demais. Era este o Modelo do Reino e 

ninguém pensou em modificá-lo.” 

 

 A criação da nova Relação não significou para a colônia, qualquer sorte 

de independência administrativo jurisdicional, eis que a quase totalidade de seus 

“ministros” eram provenientes do Reino e, apenas em fins do século XVIII é que 

começaram a tomar assento alguns “brasileiros”, embora com plena e integral 

formação acadêmica das Universidades da metrópole. 
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 Acrescente-se a este quadro a dimensão continental do Brasil e sua 

esparsa ocupação, sempre centrado em pequenos amontoados litorâneos, como 

caminhos interioranos de difícil percurso, praticante de uma economia sazonal, 

sem preocupação quanto ao estabelecimento de uma sólida base 

empreendedora de natureza permanente. 

 

 O Chanceler da Relação era o corregedor-geral, detendo o conhecimento 

“das suspeições que se puserem ao Governador, Ministros e Oficiais da Relação 

(...) a todos os outros Ministros e Oficiais da cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro dentro dela somente” (item 36). Por ação nova conhecia dos “erros de 

todos os Oficiais de Justiça da cidade de São Sebastião (...) e quinze léguas ao 

redor, e por apelação conhecerá também dos erros de todos outros Oficiais de 

Justiça do distrito da Relação” Exercia assim, função eminentemente 

correcional, interna e externa. Era também o substituto eventual do Governador 

(item 26), sendo por sua vez substituído pelo Desembargador mais antigo. Tinha 

visto de todas as cartas e sentenças que fossem expedidas e proferidas pelos 

Desembargadores da Relação. 

 

              A Relação tinha um órgão próprio e especial a Mesa do Desembargo do 

Paço, com competência determinada, formada pelo Governador, pelo Chanceler 

e pelo Desembargador mais antigo, poder ser acrescido do Ouvidor-Geral do 

Cível a critério do Governador (item 48 e 49). Tratava de matéria quase que 

exclusivamente criminal, expedindo os alvarás de fiança e petições de perdões 

(“por tempo de um ano”).   

 

 Os itens 51 e 53 elencam os casos em que os pedidos de alvarás e 

perdões não tinham cabimento, trazendo o item 54 as matérias passiveis os 

alvarás “da mesma forma por despacho da mesma mesa, e com a formalidade 

referida se passarão em meu nome Alvarás para os culpados em alguns crimes 

se poderem livrar por procurador, em casos que, aliás, se livrem soltos: e assim 

mesmo alvarás de busca a carcereiros, e para fazerem fintas para obras 

públicas dos Conselhos até a quantia de 100S reis e para entregar fazendas de 
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ausentes até a quantia de 200S réis e para poderem seguir apelações e 

agravos, sem embargo de se não agravar e tempo e de serem havidas por 

desertas, e não segunda, e para se poderem provar pela prova de direito comum 

contratos até a quantia de 100S réis. 

 

 O item 56 determinava que perante a Mesa fossem eleitos aqueles que 

devessem servir como Vereadores na cidade do Rio de Janeiro. Constata-se 

desta forma, que era através da Mesa do Desembargo que o Governador-Geral 

realmente exercia sua influência nas atividades da Relação, decidindo sobre a 

liberdade dos acusados, além de controlar o processo de eleição dos 

vereadores locais. 

          

 Os ministros que realmente apreciavam a matéria de natureza 

jurisdicional, em grau de recurso, eram os Desembargadores dos Agravos e 

Apelações, tratados nos itens 58 a 68, em número de cinco. Pertencia-lhes 

“quanto as causa cíveis, conhecer dos agravos ordinários que tirarem dos 

Ouvidores-Gerais do Crime e Cível, em conformidade de seus Regimentos, e de 

todas as apelações que saírem d’ante quaisquer Juízes, assim da Cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro, como de todas as outras Comarcas do Distro 

da Relação, ainda que sejam interpostas dos Provedores, e outros quaisquer 

Juízes dos bens dos defuntos e ausentes, e dos Resíduos e Cativos”, além das 

apelações das sentenças definitivas e interlocutórias, dias de aparecer 

instrumentos de agravo petições e cartas testemunháveis.  

 

 De suas decisões individuais cabia agravo para os demais ministros da 

Relação (item 6), tendo competência limitada, em matéria criminal, somente 

quanto a revisão dos despachos proferidos individualmente pelo Ouvidor-Geral 

do Crime. O item 65 trazia disposição interessante quanto ao quorum para 

decisão dos recursos, estabelecendo que eram necessários dois votos quando 

as apelações  “não excederem de cento e cinquenta mil reis (...) conformes em 

confirmar ou revogar, para se vencer o feito, e desta quantia para cima, serão  
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para o dito efeito necessários três votos, conforme o mesmo parecer de 

confirmar, ou revogar”. 

        

 Os Ouvidores Gerais do Crime e do Cível tinham sob sua 

responsabilidade o conhecimento , por ação nova, das matérias respectivas “no 

lugar onde a Relação estiver, e quinze léguas ao redor”. Sua competência 

acompanhava portanto, o território onde se localizasse eventualmente a Relação 

em uma circunferência delimitada. Podiam avocar determinados processos em 

julgamentos por outros Juízes, julgando as apelações e os agravos. O Ouvidor-

Geral do Cível detinha, ainda competência para “tomar conhecimento das 

causas dos Prelados que não tem Superior no Reino, e das viúvas e mais 

pessoas miseráveis, que o quiserem escolher por seu juiz” (item 85). 

  

 Davam expediente respectivamente, às segundas e sextas-feiras e as 

terças e quintas-feiras. Ao Juiz dos Feitos da Coroa e da Fazenda cabia 

conhecer, por ação  nova e por agravo de petição, de todos os leitos da Coroa e 

Fazenda no local onde a Relação estiver ou em 15 léguas ao redor, 

despachando na mesma e dando agravo à Casa da Suplicação de Lisboa, 

conhecer por apelação instrumentos de agravos ou cartas testemunháveis dos 

feitos da Coroa e Fazenda, acontecido entre partes fora do distrito, despachando 

em Relação e dando agravo à Casa de Suplicação  guardar o regimento do Juiz 

dos Feitos da Coroa e Fazenda da Cada da Suplicação e, por fim conhecer, 

despachando em Relação, de todas as apelações e agravos vindos dos 

provedores da Fazenda.  

 

 O juiz dos feitos da Coroa e Fazenda acumulava ainda as funções de 

“aposentador-mor” (item 98), com atribuições” para fazer aposentar os Ministros 

e Oficiais da Relação somente” além de ser o almotacé-mor da cidade do Rio de 

Janeiro, provendo suas necessidades de mantimentos. 

 

          Finalmente, o Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda, que também 

fazia as vezes de Promotor “das Justiças”, atuava em todas as causas de 
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interesse da Coroa, além  de procurar “saber se alguma pessoa Eclesiástica ou 

secular do distrito desta Relação usurpa minha Jurisdição, Fazenda e Direitos”. 

Representava assim, os interesses diretos do reino. Os demais itens do 

Regimento tratam das rendas e da fazenda da Relação e seus oficiais menores 

(meirinhos, escrivães etc.) e dos solicitadores. 

 

 

FIM DA RELAÇÃO 

 

         A Relação do Rio de Janeiro teve existência até a criação da Casa da 

Suplicação do Brasil, pelo Alvará de 10 de maio de 1808, por D. João VI, com a 

chegada da Família Real ao Brasil. Em verdade, a Relação foi elevada à 

categoria de “Superior Tribunal de Justiça” com a mesma alçada daquela vigente 

na Casa da Suplicação de Lisboa. Esclarecia os termos do Alvará: 

 

 “I – A Relação desta Cidade se denominará 

Casa da Suplicação do Brasil e será 

considerada como Superior Tribunal de Justiça 

para si findarem ali todos os pleitos em última 

instância, por maior que seja o seu valor, sem 

que das últimas sentenças proferidas em 

qualquer das Mesas da sobredita Casa se 

possa interpor outro recurso que não seja o das 

revistas nos termos restritos do que se acha 

disposto nas minhas Ordenações, Leis e mais 

disposições. E terão os Ministros a mesma 

alçada que têm os da Casa da Suplicação de 

Lisboa. 

  

II- Todos os agravos ordinários e apelações do 

Pará Maranhão, Ilhas dos Açores e Madeira, e 

da Relação da Bahia que se conservará no 

estado em que se acham e se considerará 

como imediato à desta  Cidade, os quais se 
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interpunham para a Casa da Suplicação de 

Lisboa, serão daqui em diante interpostos para 

a do Brasil e nela se decidirão finalmente pela 

mesma forma que o eram até agora segundo 

as determinações das minhas Ordenações e 

demais disposições gerais”. 

 

 

            A relação do Rio de Janeiro, somente voltaria a aparecer após a 

Independência do Brasil, funcionando novamente como sede Recursal a partir 

da Lei de 20 de outubro de 1828 e com o Regulamento Geral das Relações do 

Império de 03/01/1833. 

 

          Nos cinquenta e sete anos de sua existência a Relação do Rio de Janeiro 

situada no centro do poder político e econômico da Colônia mais representou os 

interesses da metrópole em oposição as aspirações nascentes do movimento 

nacional, conforme se viu com a instalação do Tribunal de Alçada Especial. 

 

 “De uma maneira geral, foram tempos 

difíceis, não só para administradores como 

para administrados, no que concerna a prática 

da justiça. Dela muito se falou a maior das 

vezes em tons mordazes, imputando aos 

magistrados que a exerciam matizes fortes de 

corrupção e venalidades, mormente porque 

esta não era a sua terra. Incipiente e despida 

de nacionalismo, a Justiça  do período colonial, 

mormente no que se refere ao Rio de Janeiro, 

deixa marcado um período em que a evolução 

de direito parece refrear a evolução das ideias, 

não acompanhando as transformações 

verificadas em países como Áustria, França, 

Inglaterra, que mesmo sob o signo do 

absolutismo monárquico ainda se lançavam 
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avançadamente no campo  do direito e na 

prática da justiça social”. 

 

         Embora não se possa exigir dos contemporâneos da Relação, 

comportamento diverso daquele que efetivamente tomaram, a organização e 

atuação do tribunal revela que ele era antes, um meio de controle da metrópole 

sobre a colônia, e não um órgão de distribuição e aplicação da justiça segundo 

suas próprias necessidades. 

 

 Com a Constituição de 1937, a Corte de Apelação do Distrito Federal 

passou a ter nome de Tribunal de Apelação. Com a Constituição de 1946 – 

Passou a ter o nome de Tribunal de Justiça ficando assim denominado até 1960, 

quando a Capital brasileira foi transferida para Brasília. 1960 – Foi criado o 

Estado da Guanabara e um Tribunal de Justiça local, instalado na rua Dom 

Manuel, permanecendo até 1974. Em 1974 – Foi inaugurado o novo Palácio da 

Justiça – na Avenida Erasmo Braga. Em 1975 – Ocorreu a fusão do Estado da 

Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Consequentemente o Tribunal de 

Justiça da Guanabara foi extinto, tendo sido criada uma unida unidade do 

Judiciário o: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

3. Estrutura Atual do TJERJ 
 

 Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj), o projeto de lei nº 3.156/2014, que dispõe sobre a organização e divisão 

da Justiça fluminense.  Resultado de ação integrada, realizada por magistrados 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o texto atualiza o Codjerj 

(Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro), 

publicado em 1º de março de 1975. O projeto segue, agora, para apreciação do 

governador Luiz Fernando Pezão que terá 15 dias para sancionar ou vetar o 

texto. No início de 2014, a Colen (Comissão de Legislação e Normas), presidida 
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pela desembargadora Monica Costa Di Piero e composta pelos 

desembargadores Claudio Brandão de Oliveira, Cezar Augusto Rodrigues Costa, 

André Gustavo Correa de Andrade e Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes 

concebeu um anteprojeto de lei para ser apresentado aos magistrados do 

Tribunal de Justiça.  

 Todos puderam apresentar propostas e emendas. Divididas em quesitos, 

as principais questões foram votadas entre os meses de maio e agosto para, 

logo em seguida, serem encaminhadas à Alerj. Entre os principais itens da 

proposta, está a regulamentação do procedimento da execução penal quanto à 

execução de pena privativa de liberdade e de medida de segurança. As Varas de 

Fazenda Pública ganharam procedimentos como habeas data e mandado de 

injunção. Já as Varas Empresariais poderão julgar as ações relativas ao meio 

ambiente em que for parte sociedade empresarial. 

 A carreira da magistratura ficará estruturada através dos seguintes 

cargos: juiz substituto, juiz de direito de entrância comum, juiz de direito de 

entrância especial e desembargador. Ficou definida, ainda, a suspensão dos 

prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, além da fixação do 

prazo de um ano para que o TJ anuncie medidas para a elevação das Comarcas 

de Cabo Frio, Barra Mansa, Itaboraí e Magé. 

 Para o desembargador e especialista no Código de Organização e 

Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Brandão de Oliveira, 

outro ponto importante do novo texto é o que trata da estrutura administrativa do 

TJRJ. “As competências dos órgãos do Tribunal foram melhor definidas e o 

Tribunal Pleno foi reconhecido como órgão máximo da estrutura do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  As questões relativas ao processo 

eleitoral no Tribunal de Justiça passam a ser tratadas no Regimento Interno”, 

afirmou o magistrado. 

 A presidente do TJRJ, desembargadora Leila Mariano, comemorou a 

aprovação do projeto de lei. Segundo ela, esse era um dos pontos estratégicos 

de sua gestão, já que se fazia necessário atualizar a carta política do Judiciário 
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estadual – o CODJERJ completou 40 anos. A magistrada destacou, ainda, a 

mobilização de todos os desembargadores no projeto. 

 

 Desde o início dos anos noventa, os diversos atores que interagiam no 

cenário nacional políticos, juristas, comunidades organizadas, 

cidadãos ,indicavam a urgente necessidade em se promover a modernização do 

Poder Judiciário, para que, de modo eficaz e eficiente, fosse desempenhado seu 

papel de pacificador de conflitos e mantenedor da paz social. Diante desse 

cenário externo, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro resolveu inovar, 

implementando ações objetivas para atender aos reclamos de uma sociedade 

com “fome e sede de justiça”. 

 

 Em 2002, foi firmado convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

com objetivo de promover a “execução de ações voltadas para o 

desenvolvimento institucional e para a adequação organizacional do Tribunal de 

Justiça”. Por meio dos estudos realizados pela consultoria da FGV, foram 

identificados os macroprocessos de trabalho da Instituição, o que fundamentou a 

construção de uma nova estrutura organizacional. Foi introduzido o modelo linha 

de frente retaguarda, potencializando-se a atividade fim e reorganizando-se a 

atividade meio. Vale mencionar o destaque dado ao conjunto de atividades 

destinadas a reforma administrativa do PJERJ teve como marco inicial a 

Resolução n° 15, de 08/12/2003, atualizada pela Resolução n° 19, de 

22/12/2004, e consolidada pela Resolução nº 06/2005, de 22/06/2005, todas do 

Órgão Especial. “prover conhecimento” para a prestação dos serviços 

jurisdicionais, o que levou à criação da área de gestão do conhecimento. 

 

3.1 Missão Tribunal De Justiça Do Estado Rio De Janeiro 
 

 Resolver os conflitos de interesses que lhe sejam levados pela população, 

garantindo as liberdades, assegurando os direitos e promovendo a paz social. 
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3.2 Visão 
 

 Entregar a prestação jurisdicional em tempo adequado à natureza dos 

conflitos propostos, obtendo o reconhecimento da sociedade sobre a 

contribuição do Poder judiciário para o exercício democrático da cidadania e o 

desenvolvimento harmonioso de todos os segmentos sociais. 

 

3.3 Política da Qualidade 
 

 Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão, para que os 

órgãos de prestação jurisdicional e as unidades administrativas que lhes dão 

apoio atendam à missão e à visão estabelecidas para o Poder Judiciário. 

 

4. A Historia Da Liderança 
 

 Não é de hoje que a liderança é e continuará sendo a palavra de ordem 

no mundo dos negócios. Um grande equivoco cometido nos dias de hoje é 

entender que a Liderança se trata de um modismo ou novidade como temos 

vistos nos ultimos tempos com os termos empreendedorismo, inovação, 

empowerment, downsizing, qualidade total e outras e que possivelmente 

algumas delas realmente farão parte do dicionário do mundo corporativo por 

muito tempo.  Embora a história mostre que as atitudes que chamamos hoje de 

liderança tenham sido aplicadas por Jesus Cristo e pelos faraós no Egito antigo 

a primeira evidencia do termo liderança já no mundo dos negócios surgiu no ano 

de 1.300 da era cristã e posteriormente utilizada no inicio dos anos de 1.800. 

 Mas foi formalmente em 1911 que o pai da administração cientifica, o 

americano Frederick Winslow Taylor através de sua publicação “Princípios da 

Administração Científica” trouxe a tona o conceito da liderança, pois segundo os 

princípios de Taylor já nesta época, ter os melhores profissionais, processos e 

ferramentas não seria o suficiente para um alto desempenho de produtividade. 
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Segundo Taylor, a componente liderança seria a peça chave necessária para 

que todo o contexto produtivo tivesse resultado. 

 Após isso, somente na década de 50, através do também americano 

Abraham Maslow, psicólogo que desenvolveu a proposta da Teoria das 

Necessidades (muito conhecido pelos estudantes de gerenciamento de projetos) 

foi que os conceitos e fundamentos da liderança como conhecemos hoje se 

tornou mais estudado e aplicado. Maslow em sua tese, partiu do princípio que 

para liderar uma pessoa, o líder precisa necessariamente identificar cinco 

possíveis tipos de necessidades de um indivíduo como fisiológicas, segurança, 

social, estima e auto realização, pois ao saber em que nível (ou necessidade) 

uma pessoa se encontra é possível criar uma abordagem e um contexto 

favorável para exercer forte influencia aos objetivos da liderança. 

 Liderança  constitui-se na ação do líder. Líder é uma palavra de origem 

inglesa "leader", vernaculizada, na língua portuguesa no sentido original. 

Comumente, empregada plano social e político visando indicar:  chefe ou de 

condutor de um grupo. Explica Caldas Aulete que neste sentido, forma-se o 

verbo liderar na mesma acepção de dirigir, conduzir, chefiar, e liderança no 

sentido de chefia, comando, direção e condução. Todo líder é um sujeito que faz 

com que as pessoas venham ao seu comando e executem o que ele deseja. É 

dotado de capacidades que fazem com que seus subordinados almejem sua 

liderança realizando-se com isto. Verdadeiramente, na prática não existem 

subordinados, mas sim seguidores. O líder jamais dá ordens mas todos os seus 

liderados executam o que este deseja. O líder é dotado de alta capacidade de 

convencimento fazendo os liderados crer que os seus interesses sejam os 

mesmos. Pois na forma de agir o líder transmite segurança, confiança, sobre 

tudo inspirando lealdade, assim o líder está sempre presente nas conquistas e 

nas derrotas. 

 

1.1 Origem da Liderança 
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 Vários fatos da história nos dariam bases para vários relatos, separei um 

em especial, a qual nasce na região da Mesopotâmia. Foi a região onde 

provavelmente começou a História, por volta de 4.000 a.C. ,era uma rica região 

da Ásia Menor, localizada nas planícies férteis banhadas pelos rios Tigre e 

Eufrates, os quais lançam suas águas no golfo Pérsico. A Mesopotâmia 

corresponde em grande parte ao atual território da República do Iraque. 

Começara ali os vestígios da liderança, a necessidade de se viver em conjunto, 

em sociedade, surgiu lideres para que este projeto fosse seguido.  

  

 De entre os feitos desta civilização destacam-se a invenção da escrita 

cuneiforme (a mais antiga forma registrada para representar sons da língua, em 

vez dos próprios objetos). A linha histórica da humanidade demonstra que as 

transformações a as evoluções acontecem desde que o homem desenvolveu os 

conhecimentos e habilidades necessárias para trabalhar o meio físico, simplificá-

lo e transformá-lo segundo suas carências. Por ser criativo, ele inventou as 

roupas, os abrigos, os instrumentos, as ferramentas, a linguagem e outros 

dispositivos que, somados a estes, aceleraram os processos de mudança, 

desencadearam o progresso e o surgimento das organizações. 

 

 Tudo isto nos leva a crer que a mudança é um fenômeno que vem 

acompanhando o homem desde os seus primórdios. Por isso, as mudanças já 

não nos surpreendem o que nos causa espanto é a velocidade e a profundidade 

com que elas acontecem, e em sintonia com as mudanças, esta o líder capaz de 

se adéqua as mudanças e preparar seu grupo para um novo estágio. As 

pessoas que se destacam como líderes, estarão projetando sua posição para 

um nível mais elevado, alcançando uma nova etapa e fazia mudanças no meio 

em que vive, na sua cidade, país e em alguns casos até no planeta.  

 

 E como muitos se tornaram líderes? Como é possível chegar a este 

patamar? Será que liderança é para todos? Como é possível se destacar como 

líder? Muitas perguntas e com diversas respostas possíveis, que podem ser: O 

que buscou a liderança: O que se faz líder é no momento de necessidade que 
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sabemos quem realmente é líder (Autodeterminação). O foi posto por acaso: 

Não havia opção, foi feito pelo fato de não haver outro melhor. (imposição). O 

que nasce: O que é líder por natureza (inato). OBS: O verdadeiro líder, não 

precisa de autodeterminação e nem de imposição para afirmar sua liderança. Ele 

nasce líder, isto é, vem da própria natureza, inerente. Não quero dizer com  isso 

que a autodeterminação não seja boa, muito pelo contrário, deve ser vista com 

louvor a pessoa determinada que busca o sucesso. Digo que ainda que seja um 

dom inato, pode  ser aprendido  também. 

 

 A busca do ideal do líder também está presente no campo da filosofia. 

Platão, por exemplo, argumentava em A República que o regente precisava ser 

educado com a razão, descrevendo o seu ideal de rei filósofo. A formação do 

Líder segundo Sócrates: 

“Observe agora, Glauco, que não seremos injustos para 

com os filósofos que se formarem entre nós, e lhes 

diremos coisas justas ao obrigá-los a guardarem e 

cuidarem dos outros. Nós lhe diremos, com efeito: Nas 

outras cidades, é natural que aqueles que se elevam até à 

Filosofia não participem das vicissitudes da política, já que 

eles se formam por eles mesmos, à margem de seu 

governo respectivo; ora, quando se cresce por si mesmo, e 

sem dever sua nutrição a ninguém, é justo que não se 

queira reembolsá-la a quem quer que seja. Mas vocês, nós 

os formamos no interesse da cidade tanto quanto em seu 

próprio interesse, a fim de que se tornem o que os chefes e 

reis são nos enxames de abelhas; nós lhes demos uma 

educação mais perfeita e mais completa do que a dos 

filósofos estrangeiros, e nós os tornamos mais capazes do 

que eles para aliar a filosofia e a política”. 

 

 O líder e os liderados – Sócrates: “Vocês devem então, cada qual por sua 

vez, descer até a morada comum dos outros e habituar-se a enxergar as 

sombras; uma vez habituados, enxergarão mil vezes melhor do que os outros 

conhecerão cada figura tal como está e tal como é, por terem visto em verdade o 
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justo, o belo e o bom a respeito dela. Assim nossa constituição tornar-se-á uma 

realidade para nós e para vocês, na cidade, e não um sonho, como em muitas 

cidades de hoje, em que se luta contra sombras, uns contra os outros e se 

fomenta dissensões para governar, como se fosse um grande bem. O melhor 

líder – Sócrates: “Mas sei qual é a verdade: a cidade em que governarem os que 

menos quiserem o comando e os que mais tardarem a tomá-lo será 

necessariamente melhor e mais pacificamente governada, e o contrário se dará 

naquela em que os governantes forem o contrário”. 

 

 No grande diálogo de Platão sobre a justiça, A república, ele defendeu a 

tese de que os governantes apenas merecem governar se tiverem sido 

submetidos a uma educação intensa e abrangente tornando-se assim filósofos. 

Até que os filósofos  

sejam reis, ou até que os reis e príncipes deste mundo tenham o espírito e o 

poder da filosofia, e até que a grandeza política e a sabedoria se encontrem, e 

até que a natureza dos plebeus que perseguem uma até a exclusão da outra 

seja forçada a se retirar, as cidades nunca se livrarão dos seus males… não, 

nem a raça humana, segundo creio. Aqui, quem fala é Sócrates.  

 

 O filósofo prossegue, dizendo que ate  

essa altura, a humanidade terá de se contentar com uma espécie de sombra da 

justiça, caracterizada mor uma “mentira real” que diz que aqueles que governam 

merecem fazê-lo, e que aqueles que são governados também o merecem. 

Confúcio, que viveu no mesmo tempo que Sócrates (embora nunca devessem 

ter ouvido falar um do outro), também proclamara que apenas aqueles que 

merecem a liderança deveriam exercê-la. A um nível superficial, tal meritocracia 

é igual à aristocracia de Sócrates. Contudo, existe uma diferença subjacente de 

grande importância. 

 

 A implicação da doutrina confuciana é a de que os homens são 

inerentemente desiguais e a sua desigualdade manifesta-se através da maior ou 

menor compreensão de certos textos escritos. No caso de Sócrates, existe a 
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séria dúvida sobre se os homens eram inerentemente desiguais. Pelo menos, 

temos a certeza de que Sócrates acreditava que não havia forma de dizer se um 

homem, ou mulher, também disso ele tinha a certeza, era superior ou inferior a 

outro, antes de uma série de exames baseados na oportunidade exatamente 

igual de aprendizagem.  

 Qualquer superioridade manifestada nesses exames, que imaginamos 

terem sido justos, seria então baseada no mérito, mas este não era considerado 

inato. Um desempenho superior poderia basear-se no esforço acrescido, bem 

como numa maior competência ou inteligência inatas. Que importância teria 

isso? O fim em vista era obter governantes que soubessem como governar bem. 

Nada mais detinha a mesma importância. A forma como conseguiam chegar a 

tais conhecimentos, quer fosse por trabalharem com mais afinco, quer fosse por 

serem  mais inteligentes, pouco interessava.  

 Segundo Sócrates mesmo sendo todos os homens e mulheres nem todos 

são igualmente qualificados para governar.  

A tirania impera em pequenos principados, governados despoticamente por 

casas reinantes sem tradição dinástica ou de direitos contestáveis. A 

ilegitimidade do poder gera situações de crise instabilidade permanente, onde 

somente o cálculo político, a astúcia e a ação rápida e fulminante contra os 

adversários são capazes de manter o príncipe. Esmagar ou reduzir à impotência 

a oposição interna, atemorizar os súditos para evitar a subversão e realizar 

alianças com outros principados constituem o eixo da administração.  

 Como o poder se funda exclusivamente em atos de força, é previsível e 

natural que pela força seja deslocado, deste para aquele senhor. Nem a religião 

nem a tradição, nem a vontade popular legitimaram e ele tem de contar 

exclusivamente com sua energia criadora. A ausência de um Estado central e a 

extrema multipolarização do poder criam um vazio, que as mais fortes 

individualidades têm capacidade para ocupar. 

Até 1494, graças aos esforços de Lourenço, o Magnífico, a península 

experimentou uma certa tranquilidade.  
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 Entretanto, desse ano em diante, as coisas mudaram muito. A desordem 

e a instabilidade ficaram incontroláveis. Para piorar a situação, que já estava 

grave devido aos conflitos internos entre os principados, somaram-se as 

constantes e desestruturadas invasões dos países próximos como a França e a 

Espanha. E foi nesse cenário conturbado, onde nenhum governante conseguia 

se manter no poder por um período superior a dois meses, que Maquiavel 

passou a sua infância e adolescência. 

 A obra de Maquiavel é toda fundamentada em sua própria experiência, 

seja ela com os livros dos grandes escritores que o antecederam, ou seja os 

anos como segundo chanceler, ou até mesmo a sua capacidade de olhar de fora 

e analisar o complicado governo do qual terminou fazendo parte. 

Ao escrever O Príncipe, Maquiavel expressa nitidamente os seus sentimentos de 

desejo de ver uma Itália poderosa e unificada. Expressa também a necessidade 

(não só dele, mas de todo o povo Italiano) de um monarca com pulso firme, 

determinado que fosse um legítimo rei e que defendesse seu povo sem 

escrúpulos e nem medir esforços. 

 Para Maquiavel, um príncipe não deve medir esforços nem hesitar, 

mesmo que diante da crueldade ou da trapaça, se o que estiver em jogo for à 

integridade nacional e o bem do seu povo. As questões centrais de O Príncipe 

são as mesmas de qualquer obra de ciência política da atualidade: a conquista, 

manutenção e preservação do poder (isso interessa muito nas empresas). E os 

desdobramentos dessas questões também estão na ordem do dia: como obter 

alianças, acordos e negociações, as relações entre governo e povo (líderes e 

liderados; gestores e colaboradores), a formação de um Estado (de uma 

organização), as políticas interna e externa, a corrupção e o favorecimento 

(relações interpessoais no trabalho). 

 A obra, elaborada a partir de um enfoque realista e humanidade, disseca 

o Estado, a ação política e seu agente – o político -, expondo-os cruamente e 

mostrando-os mais como são do que como deveriam ser. Alguma semelhança 

com outras organizações humanas produtivas, comércio, indústria, serviços, 
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educação? 

Pensadores orientais também refletiram sobre o assunto. 

 Três passos são necessários para que os profissionais desenvolvam ou 

adquiram as competências necessárias à liderança. Autodisciplina é requisito 

fundamental a todos eles. 

1º passo – AUTODETERMINAÇÃO: – durante o qual determina que grupo vai 

liderar e as regras e comportamentos requeridos por esse grupo. 

. 

2º passo – DECISÃO: – o líder deve decidir aceitar as regras, condições e 

comportamentos exigidos, independentemente do que os outros pensam e de 

quais as suas conseqüências. 

3º passo – AÇÃO: – o líder deve agir de forma consistente com as regras, 

condições e comportamentos requeridos. 

Se o líder perde a confiança dos seus seguidores ele fracassará, por mais 

competente em termos técnicos que seja. 

 A maior responsabilidade do líder é decidir. Os comitês, reuniões e grupos 

de discussão são inimigos da ação pronta e vigorosa. Atribua responsabilidades 

e avalie após a execução. Face à incerteza, os comitês optam pela solução mais 

prudente o que deixa a organização vulnerável, aberta às emboscadas, já que 

essa é a via que os competidores esperam. O líder que se cerca de profissionais 

mais competentes do que ele, é mais competente do que eles. 

 

4.2 Liderança no Século XXI 
 

 

 Quem é o novo líder de hoje? Como deve ser a liderança mais eficaz? As 

mudanças são contínuas e atingem todas as áreas gerando novas formas de 

trabalho, novos negócios, competências e até mesmo um novo modelo de 
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liderança, pois em um mundo assim, o principal foco das transformações está no 

homem. Pessoas flexíveis, adaptáveis e otimistas vão superar outras mais 

rígidas pessimistas e difíceis de mudar. É fundamental que desenvolvam 

competência para liderar com sucesso os processos de mudança. 

 

 Na “sociedade do conhecimento” de Peter Drucker, onde inovação, 

informação e conhecimento estão em pé de igualdade com o capital financeiro, a 

mais significativa e importante transformação está no conceito de liderança. 

Esses novos tempos pedem uma nova organização das pessoas e, portanto, 

novos líderes. O desafio da nova liderança é influenciar e mobilizar pessoas para 

que desenvolvam motivação para fazer o que “deve” ser feito. O desafio do novo 

líder é ajudar a criar o novo e mobilizar pessoas para que  implementem  as 

mudanças. 

 

 Então? Liderança pode ser aprendida? Quem é este líder? O líder de 

sucesso precisa conhecer-se muito bem, saber como é, como age e reage, o 

que sabe, do que gosta, o que quer, porque quer, e por aí vai. Ter controle de si 

mesmo é fundamental. Precisa também aprender a conhecer muito bem os 

outros, para saber como eles agem e reagem  o que sabem, o que gostam, o 

que querem e porque querem. 

 

 Sendo importante colocar que algumas pessoas podem até mesmo ter 

estes traços como características pessoais inatas, mas esta não é o caso da 

maior parte, e, sem este dom natural a maioria terá que aprender a desenvolver 

estas habilidades e competências. E a boa nova é que isto é totalmente real e 

possível. Liderança positiva com pessoas, mostra que para conseguir liderar 

“trabalhadores do conhecimento” e obter resultados excepcionais, os líderes da 

atualidade dever aprender a criar um ambiente extremamente positivo no 

trabalho, leve, quase mágico. 

 

 Os líderes devem aproveitar os pontos fortes de cada um de seus 

colaboradores e promover emoções positivas, como compaixão, otimismo, 
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gratidão perdão e, ainda incentivar relações de apoio mútuo em todos os níveis, 

ajudando assim a criar um profundo senso de significado e propósito em todos 

no trabalho. Liderança positiva com pessoas é uma nova concepção de 

liderança e mostra como ir além do sucesso para alcançar níveis de eficácia e 

desempenho excepcional. 

 

 Pesquisando vários estudos e pesquisas sobre o conceito de liderança 

observamos que o mesmo, está passando por muitas transformações ao longo 

dos anos, vários autores descrevem e divergem sobre o tema e destacamos 

abaixo alguns deles  e observamos  que   para alguns, liderança pode ser 

definida  através dos traços de personalidade de cada indivíduo, para outros o 

estilo de comando de cada líder auxilia na sua definição e outros autores 

definem o tema baseando-se no ambiente que este indivíduo está  inserido. 

Vejamos: 

 

 

 “Liderança é o processo de influenciar as atividades de um grupo organizado 

em direção à realização de um objetivo” (Rauch  e Behling, segundo Yukl, 

1998:2-3). 

- “Liderança é o processo de dar propósito (direção significativa) ao esforço 

coletivo e provocar o desejo de despender este esforço para se atingir o 

objetivo”. (Jacobs e Jaques, segundo Yukl, 1998:2-3). 

- “Liderança como um aspecto de grupo onde os traços de um determinado 

indivíduo acabam por colocá-lo em evidencia”. ( Yukl, 1998:3) 

- “Liderar é comunica o valor e o potencial de outras pessoas de modo tão claro, 

tão forte, e tão coerente que elas os vejam em si mesmas. É por em movimento 

o processo de ver, fazer e tornar-se”. (Covey (2004)) 

- “Liderança é o que dá a uma organização sua visão e capacidade para 

transformar essa visão em realidade” (Bennis, 1988:18). 

- “A liderança é a procura de influência pela qual os indivíduos, com suas ações, 

facilitam o movimento de um grupo de pessoas rumo a metas comuns ou 

compartilhadas”. (Robbins (2003)). 
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 A Teoria das Relações Humanas constatou a influência da liderança sobre 

o comportamento das pessoas. Existem principais teorias sobre a liderança: 

 Traços da personalidade. Segundo esta teoria, o líder possui 

características marcantes de personalidade que o qualificam para a função. Esta 

teoria aponta quatro estilos de liderança: autocrática, participativa, democrática e 

liberal. 

 Liderança situacional (teoria Contingencial:). Nesta teoria, o líder pode 

assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a situação. 

 

 Segundo o pesquisador Chiavenato, existe três formas diferentes de o 

líder fazer sua gestão e estas se referem diretamente à sua forma de conduzir 

sua liderança e os liderados. Vejamos quais são elas: 

 Liderança Autocrática – É aquele modelo onde o líder centraliza todo o 

poder e dá ordens aos seus funcionários sem permitir que façam contestações 

ou mesmo que tomem decisões sem o seu consentimento. O trabalho só pode 

ser feito com a sua autorização e na sua presença. Neste regime fechado, os 

liderados sentem-se oprimidos e desvalorizados o tempo inteiro, pois na 

liderança autocrática o gestor faz uma gestão agressiva, que amedronta as 

pessoas, cria um ambiente tenso na empresa. Este tipo de líder é aquele que 

não gosta que sua equipe tenha relacionamento interpessoal e quer só permite 

que se comunique para falar de coisas do trabalho. 

 Liderança Democrática – Este modelo é totalmente diferente do anterior, 

pois o líder autocrático reconhece, orienta e instrui os seus liderados, dando 

liberdade par que compartilhe suas sugestões, ideias e opiniões e façam parte 

do processo de tomada de decisão. A comunicação é direta e produtiva, 

ninguém se sente oprimido, mas sim encorajado a dar o seu melhor e colaborar 

com suas habilidades e conhecimentos para o alcance dos resultados. 

 Liderança Liberal (Laissez-faire) – Neste modelo de liderança a 

delegação é a palavra de ordem, pois o líder delega todas as tarefas e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liderança_situacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liderança_situacional
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demandas para seus liderados. Entretanto, este tipo não se mostra muito efetivo, 

uma vez que, o líder não tem respeito de sua equipe e ainda acaba gerando 

uma competitividade agressiva e que gera resultados pouco expressivos. Para 

Kurt Lewin (1973) Propõe a existência de três formas de liderar uma equipe: 

Estilo Autocrático : adotado por líderes  centralizadores, que tomam decisões 

sozinhos, definindo responsabilidades e mantendo rígido o controle sobre todos 

os processos: Estilo Democrático /Participativo : o líder dá espaço para que os 

integrantes da equipe participem da tomada de decisões, ouvindo opiniões e 

sugestões, bem como delegando tarefas e dando feedback como referência; 

Estilo Laissez-faire (ou Liberal): o líder deixa os integrantes decidirem sozinhos 

sobre metas e métodos. Traduzido do francês é o estilo “deixar acontecer”. 

 Ao conhecermos estes três tipos, mesmo que possuam características 

diferentes, podemos concluir que o líder, dependendo da situação, acaba 

assumindo um ou outro tipo de liderança, sem, necessariamente, deixar sua 

essência e perfil principal. 

 Para Lacombe os líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, 

que pode ser o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, poder de 

referência em função das qualidades e do carisma do líder e poder do saber, 

exercido graças a conhecimentos que o líder detém. “O líder não é somente o 

superior hierárquico, mas alguém que possui sabedoria, conhecimentos e 

técnicas para desenvolver pessoas criando à sua volta um ambiente no qual a 

comunicação, a coesão, a criatividade e o trabalho em equipe estão sempre 

presentes.” 

  

4.3 Liderança no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
 

 O setor público não dispõe de todos os recursos que o setor privado 

possui para motivar seus servidores, considerando todas as variáveis com 

relação as políticas salarias que dependem do governo e as implantações dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saber
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planos de carreiras que também dependem de aprovação do governo quer 

estadual ou federal. 

 

 Como observamos lá no inicio da historia, a liderança foi evoluindo ao 

longo do tempo. Hoje não temos o  “rei Sol”, Luís XIV: “O Estado sou eu”. Se o 

Estado era o rei, então ele próprio, o monarca, era a fonte de todo o poder 

político. Da pessoa do rei emanavam as atribuições para a legislação, para o 

juízo e para a execução das leis. O corpo populacional era composto de súditos 

do rei. Súditos, isto é submissos ao poder real. Com a evolução dos tempos , e 

vários estudos, pesquisas e observações na pratica, surge a figura do líder, que 

é objeto de muitos estudos e que se diferencia muito numa empresa privada e 

no serviço publico, em especial no PODER JUDICIARIO, que como já vimos 

anteriormente é muito amplo e neste trabalho vou me ater ao PODER 

JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 Uma matéria encontrada sobre o Poder Judiciário faz breve estudo e 

análise da atual estrutura organizacional da justiça comum estadual e propõe um 

modelo de gestão judiciária com o alcance de promover melhoria do serviço 

forense. Por esse modelo alguns temas são desenvolvidos, o principal deles e 

que é matéria de fundo do trabalho, aborda o fato dos magistrados estarem 

envolvidos num só tempo com atividades jurisdicionais e administrativas. Como 

estratégia de eliminar essa dualidade de funções, foi adotada a figura do 

administrador judicial subordinado à alta administração ou cúpula do judiciário 

estadual, com o encargo da elevada responsabilidade de gestor geral judicial da 

atividade-meio e da produtividade-base dos órgãos julgadores, de modo a que 

os magistrados sorteados pela distribuição de processos judiciais disponham do 

tempo integral às operações específicas de sua competência indelegável que 

são as de instruir processos, presidir audiências, julgar e fazer cumprir suas 

decisões.  

 

 Esse modelo também indica a criação de um centro estratégico de 

planejamento, para quem dispõe de tino e dom para pensar, planejar e sugerir 
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aos julgadores e administradores as tarefas relacionadas com organização e 

métodos de trabalho (O&M), afim de que o serviço judiciário parta da intenção 

em busca de bons resultados pelo planejamento estratégico, impulsionando 

realizações com celeridade, eficácia, efetividade e com baixo custo operacional. 

 Saindo do campo teórico e partindo-se ao da realidade, os dados colhidos 

da entrevista a seguir indicada identifica a figura do administrador judicial na 

pessoa de um norte-americano, por sinal, confirmando em linhas gerais a 

estratégia que está sendo sugerida no presente artigo. 

 A entrevista intitulada Experiência De Um Administrador Judicial, está 

publicada no portal do IBRAJUS-Instituto Brasileiro de Administração do Sistema 

Judiciário que é presidido pelo doutor Vladimir Passos de 

Freitas, Desembargador Federal aposentado e professor universitário, sendo 

entrevistado Kevin J. Bowling.  Disse contar com 34 anos de experiência na área 

judiciária, e no momento era administrador judicial da 20ª Corte de Apelações e 

da Vara de Família e Sucessões do Condado de Ottawa, Michigan, EUA. 

 Perguntado sobre a sua formação universitária Kevin disse que cursou 

direito e administração e esclareceu que fez mestrado em administração judicial, 

onde estudou a combinação de Direito e Administração Judicial, anotando que 

em alguns locais, administração judicial é geralmente chamada de gestão de 

tribunais. A sua resposta tem a seguinte redação: 

“Iniciei meus estudos no Providence College, em 

Providence, RhodeIsland, onde me graduei em 

Ciências Políticas e Administração Pública. Após a 

formatura em 1977, continuei meus estudos na 

Faculdade de Direito da Universidade de Denver, 

Colorado. Este foi um mestrado intensivo em 

administração judicial, onde estudei uma combinação 

de Direito e Administração Judicial. Em alguns locais, 

administração judicial é geralmente chamada de 

gestão de tribunais. A Faculdade de Direito, 
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recentemente, começou um programa de mestrado 

para oferecer aperfeiçoamento bem especifico para 

os interessados em seguir carreira em administração 

judicial.” 

 Ao ser indagado sobre a rotina do administrador judicial resumidamente 

revelou que para o exercício desse cargo é preciso assumir e desenvolver o 

papel de gestor de todas as atividades das áreas produtivas e de apoio logístico 

denominadas de administrativas, dando a entender que estas não pertencem ao 

campo das principais atividades da prestação jurisdicional que podem ser 

apontadas como instrução do processo, julgamento e comando para o 

cumprimento do julgado. Kevin respondeu assim:  

“os administradores judiciais devem ter habilidades 

gerais de gestão e, além disso, o tipo de trabalho em 

que muitos administradores judiciais estão 

envolvidos inclui: gerenciamento do fluxo de 

processos, gestão dos recursos humanos, 

administração fiscal, gestão de tecnologia, gestão de 

informática, gestão do júri, gestão das instalações, 

gestão de segurança e planejamento do espaço, 

ligação intergovernamental, relações com a 

comunidade e informação pública, serviços de 

pesquisa e aconselhamento, preparação para 

emergências e continuidade do trabalho, 

planejamento sucessório, gestão de desempenho, 

liderança de projeto e visão geral de projeto. O 

tempo passado por um administrador judicial em 

qualquer destas tarefas é geralmente determinado 

pelo tipo de jurisdição e expectativas dos juízes 

locais.”. 

 Ao pedido de esclarecimento sobre as principais atividades que o 

administrador deve ter em mira respondeu que uma delas é a da gestão de fluxo 

dos procedimentos, outra é com relação à gestão que envolve recursos 
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humanos e orçamentários, e a terceira é com referência ao planejamento como 

já se disse anteriormente, um dos elementos da administração. Disse o 

administrador judicial norte-americano: obviamente, a maioria das Varas recebe 

a função de lidar com casos criminais, civis e outros. Consequentemente, gestão 

de fluxo é uma das mais importantes funções em que um administrador judicial 

deve ser competente.  

 O segundo item importante diz respeito à gestão de recursos. Recursos 

podem incluir uma variedade de itens, entre eles: recursos humanos, recursos 

orçamentários, instalações e todos os serviços de apoio, que devem ser 

oferecidos por qualquer tribunal. Ordenar estes recursos, assegurar que os 

funcionários tenham todas as ferramentas necessárias para um desempenho de 

alto nível, é fundamental para o sucesso geral de qualquer operação num 

tribunal.  

 A terceira área que destaco é a função de planejamento do administrador 

judicial. Isto pode incluir planejamento estratégico (i.e., visão de longo prazo 

para o tribunal como organização) e planejamento sucessório ou gestão de 

talentos, assim o tribunal pode estar certo de que tem as pessoas certas, com as 

habilidades certas, no lugar certo, na hora certa, para assegurar o sucesso geral 

das suas operações. 

 Por fim, quando o entrevistador gostaria de saber como seria a 

administração judicial no ano 2025, Kevin encerrou a entrevista afirmando que 

“No futuro próximo, os tribunais devem fortalecer o compromisso de serem 

“organizações de aprendizado”“. Como administradores judiciais, temos a 

fundamental responsabilidade de assegurar que temos “as pessoas certas, com 

as habilidades certas, no lugar certo no momento certo”, assim o trabalho dos 

tribunais será conduzido adequadamente. Isso exigirá mais ênfase em 

desenvolvimento e gestão de talentos. (ENTREVISTA, 2012). 

4.4 Como Podemos Designar o Líder no Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro? 
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 Inicialmente para falar sobre a liderança no Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro, devido a sua complexidade na estrutura do Poder, escolhi falar 

somente sobre os Chefes de Cartório de 1ª Instância, que por si só, já constitui 

um material bastante importante e atual. A história dos Chefes de Cartório de 1ª. 

Instância teve também sua caminhada histórica, neste trabalho vamos focar o 

que acontece na atualidade citando a Lei que ocasionou toda mudança e fez 

toda diferença até os dias atuais. 

 A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou nesta quarta-feira, dia 5, 

em votação única, o Projeto de Lei nº 2.134/13, do Poder Judiciário, que cria a 

função de chefe de serventia judicial de primeira instância em seu quadro de 

pessoal. A proposta, que atende às determinações do Conselho Nacional de 

Justiça, não provoca aumento de despesa nos cofres públicos. 

 A chefia de serventia judicial de primeira instância é uma função de 

confiança, indicada livremente pelo magistrado titular dentre os analistas 

judiciários ou técnicos de atividade judiciária sem especialidade, desde que 

comprovadamente capacitados para a função e que não tenham pontos que os 

desabonem em sua folha funcional.  

 

 Como já visto exaustivamente várias teorias sobre liderança, vamos 

adentrar na atual estrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e 

analisarmos a função de Chefe de Serventia de 1ª.Instância que como está no § 

5º da Lei 6.471/2013.A Serventia ou cartório está dividida  nas áreas Cíveis, 

Criminais, Família, Fazenda Pública, Empresarial , Órfãos e Sucessões, e 

Juizados Especiais. Cada Serventia tem um Juiz Titular e este Juiz escolhe entre 

os Serventuários que pode ser da mesma serventia ou de outra, um serventuário 

(a), para ser o Chefe, que conforme a Lei é chamada de Chefe de Serventia de 

1ª. Instância. O Chefe de Serventia Judicial, sob a supervisão do Juiz de Direito 

em exercício na Vara, exerce a gestão da rotina cartorária da Vara Cível ou outra 

qualquer de primeira instância, observando o princípio da legalidade e da 

eficiência. 

A Política da qualidade está apropriada aos propósito  da Poder Judiciário e 
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consiste em: “Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para 

que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos magistrados e 

servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida.” 

 

 O chefe de Serventia Judicial tem como tarefas gerenciar e acompanhar a 

realização das atividades do Cartório de acordo com os requisitos estabelecidos: 

administrar os recursos humanos e infraestrutura, providenciando sua provisão 

junto às unidades de apoio competentes; coordenar as ações corretivas e 

preventivas; apoiar o Juiz de Direito no planejamento das reuniões de análise 

crítica. Tendo como base a Liderança Transacional como está descrita no 

trabalho 

 

 Que é a liderança que está associada ao serviço público características 

possuem uma interface como o novo modelo da política de gestão de pessoas, 

que tem como um de seus pilares a meritocracia. O Chefe de Serventia 

desempenha suas tarefas e está diretamente subordinado e atrelado ao 

magistrado. 

 

 Antes existia o cargo de carreira que era o antigo ESCRIVÃO, que na 

prática chegava neste ponto já faltando pouco tempo para aposentar e nessa 

época a lei era favorável ao ESCRIVÃO uma vez que ao completar 5 anos no 

exercício do cargo de escrivão a Gratificação percebida em razão de ocupar 

essa função era incorporada ao salário e o serventuário aposentava com o 

salário integral e mais a aposentadoria. E na prática o exercício dessa função 

que era assumida independente do Juiz, as promoções aconteciam e o 

serventuária escolhia qual serventia gostaria de ocupar e se apresentava ao juiz. 

Gostando ele ou não aquele serventuário era o ESCRIVÃO daquela serventia. 

 

 Muitos problemas surgiram, ao longo dos anos, pouco comprometimento 

por parte da maioria, serventias abarrotadas de processo e ficava implícito que o 

ESCRIVÃO (ã) estava ocupando aquela função somente para aguardar o tempo 

de aposentar. Comprometimento, na maioria não existia. Fato este que 
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principalmente com o ingresso de novos juízes, e na sua maioria jovem também 

na idade, foi acontecendo uma rejeição e o juiz colocava aquele ESCRIVÃO a 

disposição e indicava alguém de sua confiança para ocupar aquela função que 

na época passou a se chamar Responsável pelo Expediente (RE). 

 

 O servidor público por si só é muito independente e se prevalece muito 

por ser concursado e internamente há uma grande divergência chegando 

próximo a uma rivalidade entre os concursado para o cargo de ANALISTA 

JUDICIÁRIO que necessariamente tem que ter curso superior e o TECNICO DE 

ATIVIDADE JUDICIARIA que a exigência é nível de 2º grau e com o advento da 

nova lei o Juiz pode escolher para Chefe de Serventia um Técnico de Atividade 

Judiciário independente do tempo que esteja no tribunal. 

 

 De acordo com a CGJ a divisão dos trabalhos são as seguintes: 

PROCESSAMENTO, DIGITAÇÃO E SERVIÇOS CORREIO E MALOTE. 

Teoricamente, o processamento seria função do analista e as demais podem ser 

diversificadas. Ocorre que na prática como os TÉCNICOS na sua maioria tem 

nível superior e na sua maioria com formação em direito, os técnicos acabam 

sendo designados para processamento e um analista, por exemplo, faz correio e 

malote que também podem utilizar serviços dos estagiários. 

 

 Outro agravante é a faixa etária dos serventuários. Atualmente existem 

muitos serventuários jovens que chegam com ideias novas e gostam de 

inovações. Por outro lado existem aqueles mais antigos e também com idade 

mais avançada que não aceitam na sua maioria mudanças. O chefe de serventia 

deve estar primeiramente subordinado e em total sintonia com o Magistrado. 

Afinal foi escolhido por ele. Por esta razão ter autonomia de um líder passa por 

limitações que a própria função impõe. Qualquer decisão ou qualquer atitude a 

ser tomada antes é importante comunicar ao magistrado para ou não a sua 

concordância. 
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5. Conclusão 
 

 Primeiramente quero agradecer muito especialmente a Professora e 

Coordenadora Ana Celano que com sua paciência e eficiência me conduziu na 

elaboração desta pesquisa, que não foi nada fácil e entre idas e vindas 

finalmente agora acredito que  consegui chegar ao final. A escolha do tema foi 

acontecendo em meio a um conturbado momento pessoal de muito conflito e de 

pouca inspiração até para discernir o que escolher e escrever. 

 

 Sobre o tema escolhido, quero dizer que foi muito importante a pesquisa a 

busca e valeu a pena a demora porque  para fazer esta caminhada pelo Poder 

Judiciário e as Lideranças, desde um período tão remoto até os dias atuais 

necessitei de muita paciência  discernimento  e confesso que  foi muito 

gratificante, descobri uma história  tão rica com muitos detalhes e podemos 

perceber que quando procuramos buscar os origens dos fatos, torna-se uma 

caminhada semelhante a uma viagem que causa bastante satisfação e muitas 

surpresas pelo caminho. 

 

 Todas as matérias são ricas em conteúdo histórico e causou-me bem-

estar algumas surpresas agradáveis outras nem tanto e na medida em que 

vamos lendo e nos aprofundando no assunto, um misto de sentimentos vão 

surgindo. Eu particularmente gosto de saber a origem das coisas, por questões 

muito pessoais, me faz bem buscar o começo de qualquer fato. É como uma 

viagem através do tempo, pegamos um trem e vamos lá à volta ao passado ao 

inicio da história, das lutas e dos sofrimentos dos primeiros lutadores em prol de 

uma mudança ou não enfim, a partir de um estado de espírito diria que de 

inquietação, incomodação, curiosidade e acima de tudo uma grande 

aprendizagem. Para melhor ilustrar o meu pensamento farei uma passagem 

resumida por cada um dos itens, na tentativa de descrever um pouco como foi 

esta caminhada. 

 

 A Historia do Poder Judiciário iniciando pela Grécia, mas especificamente 

Atenas que é uma das cidades mais antigas do Mundo, e de lá nasceram 
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pessoas tão  importantes  como Sócrates e curiosamente não gostava de 

escrever se destacava devido a sua retórica, e me chamou muito atenção 

também  um pais tão rico e ficou muitos anos na luta pela escrita. Podemos 

constatar também que a luta pelo poder e pelos direitos já vem desde sempre 

vários nomes são dados vários lutas mas todas com um foco “o ser humano” 

que desde os primórdios já é conflitante e as “autoridades” da época cada uma 

com sua estrutura e as nomenclaturas são as mais diversas, mas já existiam 

leis, e consequentemente crimes , problemas de família, questões públicas, e a 

partir daí foram criando suas próprias leis de acordo com o seu tempo.  

 

 A justiça já estava presente desde os tempos mais remotos. Um item que 

me chamou muito atenção foi a questão da Arbitragem, lá na Grécia já se dava 

nos inicio dos tempos, chegando aqui no Rio de Janeiro, existe uma arbitragem, 

mas que pouco se fala e de verdade nem sabemos o que de fato eles fazem. 

 

 O período histórico do Iluminismo é muito rico, e fiquei pensando como os 

filósofos andaram na frente do seu tempo, em especial Montesquieu. A figura do 

“Rei” com suas características de domínio sobre o povo foi algo que me 

incomodou bastante, no sentido de que, como uma pessoa podia ter tantos 

poderes e o reflexo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, sob o domínio do Rei 

de Portugal, e chegando ao Iluminismo só posso dizer que aquelas pessoas 

Locke, Voltaire e Montesquieu foram realmente iluminadas, e com suas ideias 

revolucionaram o mundo e tiveram a lucidez de concluir que como pode deixar o 

poder de uma nação na mão de uma só pessoal. 

  

 Monarcas absolutistas como o Rei Luiz XV que se intitulava Rei Sol, e se 

sentia o próprio Estado, isso me fez pensar também: Será que o “Rei Sol” 

realmente acabou? Fique com a sensação que não. É evidente que não existe 

mais oficialmente esta figura, mas vejo que em algumas situações encontramos 

alguns “Reis Sois” por nossa atualidade. Para mim um grande destaque e uma 

pessoa muito valiosa foi o Montesquieu. Vejo-o como o começo de tudo. E o 

marco para a divisão dos 3 poderes e olha o Judiciário já aparecendo . 
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 Quando chegamos ao Brasil, algumas pequenas decepções, muito tempo 

sob o domínio de Portugal, uma história a meu ver muito arrastada, muitas leis, a 

Justiça desde sempre muito lenta, muito cheia de entraves, uma historia sem 

muita empolgação. Esse Tribunal da Relação muitas pessoas com poderes, 

enfim, me perguntei várias vezes, o que há de empolgante nessa historia?  E 

consequentemente a Historia do Judiciário no Rio de Janeiro, 197 anos Capital 

do Brasil um tribunal que durou 57 anos, que representou somente os interesses 

da metrópole. 

 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem hoje uma estrutura 

digamos que bem estruturada, mas, me pareceu um período histórico muito sem 

emoção. Hoje a burocracia impera, vimos a composição do Poder Judiciário no 

Brasil, muitos órgãos e temos os nossos questionamentos da sua eficácia e 

eficiência. As missões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito bonitas 

nas intenções têm minhas dúvidas de praticidade. 

 

 Terminada esta etapa, partimos para liderança. Muito interessante e 

empolgante porque se trata de uma questão individual, o líder é líder desde 

sempre por ele mesmo. Haja vista o grande líder católico Jesus Cristo. Nesse 

estudo entendi que não tem uma direção só. É um assunto muito amplo e cada 

corrente, cada estudioso no assunto descreve o seu pensamento. O líder é 

muita coisa. Entre as tantas que li, a que mais me identifique foi com Confúcio e 

Lao Tsé, o primeiro relaciona sete princípios da liderança: 1) Autodisciplina, 2) 

Conhecimento, 3) Espirito de Equipe, 4) Exemplo ; 5) Objetivo, 6) Realizações e 

7) responsabilidades. E o segundo e Lao Tsé no Tao King com seu líder servo: 

 

 O Tao Te King (O livro do sentido e da vida) é a obra chinesa mais 

traduzida para outros idiomas e sua influência na cultura e no pensamento 

oriental tem sido enorme. O livro foi escrito com 5000 ideogramas (dez mil 

caracteres), 81 capítulos ou pequenos poemas por volta do ano de 500 a.C. e 

parece ser uma antologia que recolhe ensinamentos muito mais antigos, ainda 
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que, na opinião de muitos, a densidade do seu estilo indica que e obra de um 

único autor, se tornou sagrado na antiga China. Os ensinamentos do “Tao Teh 

Tching” se aplicam às mais diversas esferas, e parece que, ao tomar forma, ele 

servia de breviário político com o qual eruditos itinerantes buscavam emprego de 

conselheiros nos diversos feudos em contínuo atrito nos quais se subdividia uma 

China ainda não unificada. 

 

“Conservo três maravilhas, como preciosidades: 

A primeira, com palavras, se chama doçura 

A segunda, com palavras, se chama calma 

A terceira, com palavras, se chama humildade. 

A doçura faz com que possa ter constância 

A calma faz com que possa ser reservado 

A humildade faz com que possa estar sobre os 

outros. 

Sem doçura, se pretende ter constância 

Rechaçando a calma, se quer reserva 

Desprezando a humildade, quer-se acima dos 

outros 

Mas isto só conduz à destruição 

Quem luta com doçura, vencerá 

Os que se defendem com doçura, estarão seguros 

e o Céu os protegerá. 

O grande general não possui desejos de guerra 

O grande guerreiro não é violento 

O grande conquistador não combate 

Aquele que é grande mantém-se abaixo de seus 

homens 

Esta é a virtude da não-ação 

Esta é a forma suprema de conduzir os homens 

Esta é a suprema união com o Céu”. 

 

 Na atualidade fico com Chiavaneto, com suas 3 principais teorias. 
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- Traços de Personalidade 

- Estilos de Liderança 

- Liderança Situacional 

 

 Finalmente a Liderança no Poder Judiciário, que a primeira coisa que me 

veio na cabeça foi o Rei Sol, e pensei que será que não encontramos aqui, 

pessoas que “supostamente” seriam líderes, e repetem um pouco o Rei Sol. Por 

exemplo, “seu eu sou a chefe desse Cartório, o Cartório sou eu”, então vamos 

nos submeter ao comando deste “Rei”. Pode ser uma viagem muito sem 

propósito, mas o que me veio na cabeça. 

 

 Pela minha experiência de 26 anos como serventuária deste Poder, 

dentre os quais mais ou menos 15 anos como Substituta do Chefe e depois 

Chefe de Serventia, tenho minhas dúvidas da aplicabilidade de qualquer teoria 

sobre liderança neste poder e em especial na 1a Instância que foi sempre onde 

trabalhei e que posso dizer tenho certo conhecimento. E aí eu fiz uma vasta 

apresentação do que acontece na prática.  

  

 Espero ter atingido os objetivos desta pesquisa que de verdade aprendi 

bastante e me enriqueceu muito, e que nada é mais é do que o fruto de um 

curso tão importante como foi A PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE 

PESSOAS, onde tivemos o privilégio de receber conhecimentos de professores 

tão ilustres e com certeza a nossa vida pelo menos a minha não será mais a 

mesma após este curso. Não sei se cabe aqui, mas meus agradecimentos 

também a ESAJ por ter nos proporcionado momentos tão valorosos e uma 

convivência tão enriquecedora como foi com os colegas e professores. 
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