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Resumo:  
 
Neste trabalho, objetiva-se estudar a gestão e a estrutura da perícia trabalhista no 
âmbito da Administração Pública no Brasil, com ênfase na observância aos 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência administrativa. Analisa-se, 
especificamente, um dos setores que auxiliam o Poder Judiciário na prestação do 
serviço jurisdicional: a perícia judicial na Justiça do Trabalho. Atenta-se, 
fundamentalmente, para a sua estrutura organizacional e o modelo de gestão 
aplicado. Para tanto, sob o plano epistemológico, descreve-se, inicialmente, um 
embasamento teórico dos princípios constitucionais da moralidade e da eficiência 
administrativa, imperativos em qualquer campo da Administração Pública, bem 
como, na Teoria Burocrática de Max Weber. O pensamento weberiano 
desenvolveu, ao longo de uma vasta e reconhecida obra, um tipo ideal de 
administração eficiente, baseado em postulados que se harmonizam com os 
princípios mencionados. A metodologia de pesquisa, quanto aos objetivos, 
apresenta características inovadoras, apesar de não se classificar como 
exploratória. No tocante ao processo, classifica-se a pesquisa como de natureza 
qualitativa, uma vez que busca analisar um determinado modelo de gestão e uma 
estrutura organizacional, de forma a se alcançar percepções capazes de explicar 
fenômenos sociais conectados à Administração Pública. O método dedutivo é 
utilizado para se chegar às conclusões, partindo-se do geral para o particular, 
havendo, portanto, a denominada conexão descendente. Como estratégia, o 
Estudo de Caso mostrou-se o mais adequado, pois permite uma investigação 
empírica de fenômenos sociais dentro de um contexto real, podendo-se extrair 
dados fundamentais que permitem uma comparação com as teorias já existentes. 
Dados primários foram coletados por meio de entrevistas realizadas com diversos 
atores direta e indiretamente relacionados ao tema, cujas percepções foram 
essenciais no desenvolvimento das análises. Além disso, dados secundários foram 
utilizados, assim como se fez necessária uma detalhada revisão bibliográfica. Com 
os dados disponibilizados, realizou-se uma minuciosa análise dentro de três 
dimensões identificadas: o sistema de controle, os recursos humanos e as normas 
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de funcionamento peculiares à administração da perícia judicial. Em cada uma 
destas dimensões, foram analisadas algumas subdimensões que, igualmente, 
embasaram as conclusões. As análises, por sua vez, permitiram um conhecimento 
mais detalhado, capaz de proporcionar críticas de diversas situações fáticas 
relevantes, frente ao interesse público na administração estatal. Permitiram, ainda, 
o vislumbre de como se encontra a atividade pericial face aos diversos preceitos 
constitucionais regentes da Administração Pública, dentre os quais destacamos, 
para os fins deste trabalho, o da moralidade e o da eficiência administrativa. 
Derradeiramente, conclui-se, a partir das ideias trabalhadas e raciocínios 
construídos, que não existe uma estrutura formal na organização da perícia judicial 
da Justiça do Trabalho em Minas Gerais, assim como inexiste a aplicação de 
qualquer diretriz ou modelo de administração na sua gestão, gerando, com isso, 
vulnerabilidades substanciais a um Estado Democrático de Direito que se pretenda 
moral e eficiente.  
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