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RESUMO

Nas últimas três décadas, no Brasil, os servidores públicos passaram por

profundas transformações. Verificou-se o crescimento da sindicalização entre esses

trabalhadores e o aumento das greves, que, frequentemente, superaram as dos setor privado.

No campo jurídico, a Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito de

sindicalização dos servidores públicos e o direito de greve, embora ainda não tenha sido

elaborada lei específica que o regulamente.

Tanto a jurisprudência como a doutrina jurídica entendem que o direito de

greve dos servidores públicos deve sofrer restrições em decorrência do princípio do

interesse público. O presente estudo teve por objetivo analisar o significado desse conflito.

Para tanto, por um lado, examinou-se o desenvolvimento do movimento sindical dos

servidores públicos e, por outro, foi exposto o tratamento jurídico concedido pelo Direito a

esse fenômeno.

Além disso, buscou-se identificar que o Estado, cuja finalidade seria

satisfazer o interesse público, segundo a doutrina jurídica, realiza três interesses distintos,

quais sejam, interesses sociais, interesses da classe burguesa e interesses da burocracia. A

partir disso, concluiu-se que a greve dos servidores públicos, embora provoque uma

interrupção imediata na prestação dos serviços públicos, também pode significar a

satisfação de interesses socais, na medida em que esses servidores aproximem-se das

classes desprivilegiadas.

Por fim, chegou-se à conclusão que a regulamentação do direito de greve dos

servidores públicos não deve ser realizada de uma maneira uniforme e deve contar com a

participação dos seus sindicatos, além de serem concedidos aos servidores instrumentos

jurídicos de ação política para reivindicações concernentes à situação de trabalho.



PRÉCIS

Pendant les trois dernières décades, au Brésil, les serviteurs publiques ont

subi grandes modifications. On a verifié l`accroissement de la sindicalisation entre les

travailleurs et l`agrandissement de les grèves, que, fréquemment, ont présenté superiorité

par rapport celles du secteur privé.

Dans le contexte juridique, la Constitution Fédéral en 1988 a reconu le droit

de sindicalisation de les serviteurs publiques et aussi le droit de grève, cependant, il n´y a

pas encore loi spécifique sur leur regulamentation.

Tant la jurisprudence comme la doutrine juridique comprennent que le droit

de grève des serviteurs publiques doit supporter restrictions en raison du principe de

l`intérêt publique. Le présent étude a eu comme but analiser la signification de ce conflit.

D`une coté, on a examiné le développement du moviment des serviteurs publiques et,

d`autre coté, on a présenté le traitement juridique concédé par le Droit à ce phénomène.

D’ailleurs, on a cherché idéntifier que l`Etat, dont sa finalité serait satisfaire

l`intérêt publique, selon la doutrine juridique, il realise, en fait, trois diférents intérêts, les

intérêts sociaux, les intérêts de la bourgeoisie et les intérêts de la bureaucratie. On a conclu

que la grève des serviteurs publiques, de la même façon qu’elle provoque une interruption

immédiat dans la prestation des services publiques, elle peut signifier la satisfation des

intérêts sociaux, à mesure que ceux serviteurs s`approchent de les classes en desavantage

social.

En somme, on a conclu que la regulamentation du droit de grève des

serviteurs publiques ne doit pas être realisée d´une manière uniforme et qu’elle doit

compter sur la participation de ses syndicats, ceux concédés aux serviteurs publiques,

instruments juridiques d´action politique pour faire reivindications relatives à la situation

du travail.



INTRODUÇÃO

1. Justificativa

Na segunda metade do século XX, a relação de trabalho entre o Estado e os

servidores públicos sofreu modificação em âmbito global. A ideologia do Estado de bem

estar social foi substituída pelo neoliberalismo. Os investimentos públicos diminuíram e o

aparelho do Estado foi esvaziado. Os servidores públicos tiveram suprimidos direitos e a

relação entre o Estado e seus servidores se deteriorou.

Influenciados por esse fenômeno, os servidores públicos intensificaram a sua

capacidade de organização e passaram a reivindicar melhores condições de trabalho, o que

é feito, entre outras formas, por meio de greves.

Desse modo, a greve começou a ser reconhecida como direito também no

setor público, a exemplo do que já ocorrera no setor privado. Porém, o exercício desse

direito necessita ser compatibilizado com o interesse público presente na prestação de

serviços nesse setor. Para tanto, as legislações nacionais elaboram normas que ao mesmo

tempo procuram garantir o direito fundamental de greve dos servidores públicos e não

negligenciar o interesse público promovido pelos serviços públicos. Essa tarefa encontra

dificuldades em virtude do confronto entre o direito de greve dos servidores públicos e o

princípio do interesse público, do qual uma das manifestações é a continuidade da prestação

dos serviços públicos.

Nesse sentido, o principal problema jurídico no tocante à greve dos

servidores público é justamente encontrar o ponto de equilíbrio entre esse direito e o

princípio do interesse público. Ocorre, porém, que o debate apenas sob a perspectiva

jurídica é insuficiente para compreender o real significado dessa questão, pois se resume a

exercer uma atividade exegética dos institutos jurídicos envolvidos, o que promove uma

solução limitada ao resultado da interpretação.

Portanto, examinar o problema jurídico acima exposto, relacionando-o com uma

análise sociológica do Estado, do quadro burocrático e das classes sociais é da maior

relevância. Com isso, pretende-se enriquecer o debate jurídico acerca da greve dos



servidores públicos, trazendo para essa discussão o significado social do confronto entre o

direito de greve desses servidores e o princípio do interesse público.

Dessa forma, pretende-se compreender quais são os interesses envolvidos na

prestação dos serviços públicos e de que modo a greve dos servidores públicos afeta esses

interesses.

2. Delimitação do tema

Sendo a greve antes de tudo um fato social, é necessário apreendê-la tanto na

esfera jurídica como na sociológica. Assim, a dissertação é dividida em três capítulos,

dedicados à análise respectivamente da greve e do sindicalismo no Brasil, tanto no setor

público como no privado; do direito de greve do servidor público em confronto com o

princípio do interesse público e dos servidores públicos e dos interesses por eles

promovidos.

O primeiro capítulo estuda o conceito de greve e sindicato, bem como sua

origem e desenvolvimento no Brasil, com destaque para a experiência corporativista e as

alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, o problema da liberdade

sindical, o crescimento da greve e do sindicalismo no setor público e sua disciplina jurídica.

O segundo capítulo examina o direito de greve como direito fundamental e no

contexto dos direitos humanos; os princípios do interesse público, da supremacia do

interesse público sobre o particular e da continuidade do serviço público; bem como os

limites e restrições ao direito de greve dos servidores públicos.

O terceiro capítulo desenvolve uma análise teórica das características da burocracia

segundo Weber e Marx, de sua relação com o Estado moderno, de sua função dentro de

uma sociedade de classes, da proletarização dos servidores públicos e de seus interesses

coletivos diante do interesse público, bem como dos meios de promoção desses interesses.

Naturalmente, os capítulos serão precedidos por uma introdução, que

apresenta a justificativa, a delimitação do tema e seus métodos e técnicas de pesquisa, e ao

final são formuladas as conclusões cabíveis, fundamentadas no estudo feito ao longo da

dissertação.



3. Metodologia e técnicas de pesquisa

Já em 1977 Norberto Bobbio apontava que nunca a ciência jurídica havia sentido

mais “necessidade de estabelecer novos e mais estritos contatos com as ciências sociais” do

que naquele período e que os juristas estavam saindo de seu “esplêndido isolamento”, em

especial nas disciplinas menos tradicionais, como o direito do trabalho. (BOBBIO,

Norberto. Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto. Milano: Edizione di

Comunità, 1977. p. 43).

No Brasil essa mentalidade nova demorou para vingar. A presente pesquisa

pretende apresentar esse viés interdisciplinar, combinando aspectos jurídicos e

sociológicos. O estudo tem como pressuposto que o fenômeno jurídico configura apenas

uma das manifestações da realidade concreta.  Nesse sentido, para se alcançar o real

significado desse fenômeno, é necessário analisá-lo dialeticamente com as demais esferas

sociais, de modo que seja possível atingir a sua realidade concreta.

Devido ao enfoque interdisciplinar, o capítulo 3 utiliza o método sociológico da

leitura estrutural de texto, confrontando o pensamento de Max Weber e Karl Marx sobre a

burocracia e as classes sociais. Por outro lado, os capítulos 1 e 2 exigem a utilização da

dogmática jurídica, método próprio do direito, com a análise da doutrina, da legislação e da

jurisprudência.

Quanto às técnicas de pesquisa, recorre-se à consulta de fontes primárias

(constituições e leis nacionais, sentenças judiciais etc) e à consulta de fontes secundárias

(tratados, manuais, artigos de periódicos etc). Também são utilizados dados quantitativos,

com a elaboração de tabelas sobre o número de greves, de jornadas perdidas, porcentagem

de reivindicações atendidas e de formas de composição dos conflitos.



CONCLUSÃO

Desde meados da década de 1960, o Estado brasileiro reduziu os gastos com

os servidores públicos provocando o arrocho salarial desses trabalhadores. A piora nas

condições de trabalho, contudo, se intensificou a partir da década de 1990 com a

implementação de políticas neoliberais pelo governo. Além do arrocho salarial, os

servidores públicos foram alvo da introdução no setor público de elementos da

administração do setor privado, tais como o estabelecimento de metas e formas de

intensificação do trabalho. O Estado cortou gastos com os serviços públicos e verificou-se a

desvalorização dos servidores públicos.

Todas essas modificações acarretaram a proletarização dos servidores

públicos e com vistas a defenderem seus interesses passaram a se organizar coletivamente

da mesma forma que os trabalhadores do setor privado tradicionalmente já faziam desde o

século XIX.

Assim, nas últimas três décadas o Estado brasileiro observou o aumento dos níveis

de sindicalização e da quantidade de greves dos servidores públicos. Essas greves, em

comparação às do setor privado, se caracterizam por se prolongarem mais no tempo. Além

disso, as negociações ocorridas durante a greve no setor público possuem menos êxito para

colocar fim ao conflito e produzem menos resultados positivos para os servidores públicos

do que as do setor privado em relação aos trabalhadores.

Em virtude disso, conclui-se que a greve dos servidores públicos é menos eficiente

para atender às suas reivindicações do que as greves realizadas no setor privado ou mesmo

entre trabalhadores de empresas estatais. Essa diferença ocorre em virtude de a greve atuar

sob uma lógica econômica não presente na maior parte das atividades dos servidores

públicos. A força da greve está em afetar diretamente a estrutura econômica e ameaçar a

acumulação do capital. No âmbito estatal, porém, por se tratar da superestrutura e ser uma

esfera política, a greve não exerce a mesma pressão que no setor privado. Isso não significa

que não haja qualquer pressão provocada pela greve dos servidores públicos, mas que ela é

de natureza distinta da do setor privado.

No aspecto jurídico, o tratamento dado aos servidores públicos é diferente do

conferido ao setor privado em relação à sindicalização. No setor privado, a organização



sindical está sujeita à unicidade, ao enquadramento sindical e à contribuição sindical

obrigatória. Entre os servidores públicos há pluralidade sindical, porém os sindicatos de

servidores não podem exercer suas atividades com liberdade, pois a negociação coletiva é

vedada. Quanto ao direito de greve, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, mudou seu

entendimento em relação ao seu exercício, de modo que em suas últimas decisões ficou

estabelecido que enquanto não for editada a lei que regulamente esse direito, aplica-se a lei

de greve do setor privado aos servidores públicos.

Apesar dessas dificuldades, observa-se que os servidores públicos tem se utilizado,

nas últimas décadas, com frequência da greve, por vezes até mesmo em maior quantidade

do que o setor privado.

Além disso, o direito de greve constitui um direito fundamental tanto dos

trabalhadores do setor privado como dos servidores públicos. Sendo o Estado Democrático

de Direito um dos princípios basilares do Estado brasileiro, os direitos sociais devem ser

concretizados na maior medida possível, entre eles o direito de greve, que se justifica como

direito social em virtude de significar um meio de se conquistar melhores condições sociais.

Apesar de ser um direito fundamental, um obstáculo jurídico ao direito de greve dos

servidores públicos diz respeito aos limites que ele deve sofrer em virtude do princípio do

interesse público. A doutrina jurídica entende que a finalidade do Estado é atender ao

interesse público, o que é realizado pelos serviços públicos. Assim, qualquer interrupção na

prestação desses serviços acarretaria a violação do interesse público.

Contudo, o interesse público serve para legitimar a atividade estatal, que por sua vez

não obedece apenas ao real interesse público. De fato, o Estado age para a promoção de

interesses sociais, tais como a saúde e a educação, mas ao garantir a reprodução do modo

capitalista de produção, privilegia os interesses de uma classe específica, que é a burguesia.

Além disso, a burocracia estatal, composta pela classe burguesa, pela classe proletária e por

localizações contraditórias de classe, busca na atividade estatal a satisfação de seus próprios

interesses. Dessa forma, o princípio do interesse público legitima a atividade estatal, que

satisfaz três tipos de interesses: os interesses sociais, os da burguesia ao garantir o modo de

produção capitalista e os da burocracia, que inclui os interesses das classes ocupantes do

aparato burocrático.



A greve dos servidores públicos de forma imediata significa uma interrupção na

satisfação de interesses sociais, que será maior ou menor conforme o grau de interrupção e

a natureza do serviço interrompido. Porém, a greve pode trazer como resultado o

fortalecimento dos serviços públicos. Se o movimento conseguir conquistar melhores

condições de trabalho e maiores investimentos nos serviços públicos, isso atende aos

interesses da população que se utiliza desses serviços e o interesse público. Cabe observar

que os maiores utilizadores de tais serviços são as classes sociais mais desprivilegiadas. Por

fim, a greve, conforme o seu resultado, pode significar a satisfação dos interesses da classe

proletária e das localizações contraditórias de classe que ocupam posições na burocracia

estatal.

Dessa forma, a greve dos servidores públicos, se por um lado constitui uma

interrupção na satisfação de interesses sociais, por outro, pode resultar na maior satisfação

desses interesses.

Diante desse quadro, propõe-se duas alternativas jurídicas e uma política em relação

à defesa dos interesses dos servidores públicos e a sua compatibilização com o interesse

público.

Juridicamente entende-se que, em primeiro lugar, o direito de greve dos servidores

públicos deve ser regulado de forma diferente para as diversas atividades públicas. Os

limites impostos ao exercício do direito devem ser estabelecidos em conjunto por

representantes do governo e dos sindicatos de servidores, de maneira que se possa discutir e

determinar quais são as necessidades essenciais em cada serviço prestado pela

administração pública. Assim, permite-se que servidores e governo possam chegar a um

consenso sobre a compatibilização entre a não interrupção dos serviços públicos e o

exercício do direito de greve.

Contudo, o direito de greve é insuficiente para a reivindicação dos interesses dos

servidores públicos. A pressão que a greve exerce não tem se mostrado eficaz para atender

às reivindicações. Desse modo, é preciso que os servidores públicos, organizados

coletivamente na forma de sindicatos, tenham instrumentos jurídicos de ação política para

lutar por seus interesses, de maneira que a greve não seja o único meio de reivindicação e

conquista.



Nota-se que essas duas propostas jurídicas têm embutidas em si ações políticas dos

sindicatos. No primeiro caso, ela ocorre na negociação com o governo para a determinação

dos limites ao direito de greve. No segundo, pretende-se justamente criar instrumentos de

ação política no interior do Estado para os sindicatos de servidores.

Diante disso, chega-se à conclusão que a defesa dos interesses dos servidores

públicos depende de sua ação política. Nesse sentido, ela terá maior sucesso quanto mais se

aproxime das classes subalternas. A aproximação dos servidores públicos aos interesses da

classe trabalhadora é essencial para que sua ação política tenha êxito.

Sendo as classes desprivilegiadas as maiores beneficiárias dos serviços públicos, é

fundamental que seja inserido na pauta de reivindicações dos servidores públicos a melhora

da qualidade desses serviços. Assim, as reivindicações dos servidores não significariam

apenas a satisfação do interesse da burocracia, mas também a satisfação dos interesses

sociais, de maneira que seria encontrada a harmonia entre o interesse público e a greve dos

servidores públicos.



BIBLIOGRAFIA

ALÉM, Ana Cláudia; GIAMBIAGI, Fábio. O ajuste do governo central: além das reformas.

GIAMBIAGI, Fábio; MOREIRA, Maurício Mesquita (orgs.). A economia brasileira nos

anos 90. Rio de Janeiro: BNDES, 1999.

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés.

Madrid: Centro de estudos políticos y constitucionales, 2002.

ALONSO OLEA, Manuel; CASAS BAAMONDE, Maria Emilia. Derecho del trabajo. 18.

ed. Madrid: Civitas, 2000.

ALVES, Alaôr Caffé, Estado e ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1987.

ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e

crise do sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2005.

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa

de 1976. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2004.

ANTUNES, Ricardo. O novo sindicalismo. São Paulo: Brasil urgente, 1991.

ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

ARON, Raymond. Estudos políticos. Trad. Sérgio Bath. 2 ed. Brasília: Editora

Universidade de Brasília: EDUSP, 1985.

ATIENZA, Manuel. Trás la justicia: uma introducción al Derecho y al razonamineto

jurídico. Barcelona: Editora Ariel, 1997.



ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do

dever de proporcionalidade.  Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 1, p. 27-54, 1999.

______. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”.

Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 24, p. 159-180, 1998.

______. Teoria dos princípios.3 ed.  São Paulo: Malheiros, 2004.

AVINERI, Shlomo. Hegel´s theory of the modern state. Cambridge: Cambridge University,

2003.

BARROSO, Luís Roberto. Princípios constitucionais brasileiros. Revista Trimestral de

Direito Público, São Paulo, n.1, p. 168-185, 1993.

BASTOS, Celso Seixas Ribeiro. Curso de direito constitucional. 17 ed. São Paulo: Saraiva,

1996.

BELORGEY, Gérard. Le droit de la grève et les services publiques. Paris: Berger-Levrault,

1964.

BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:

Campus, 1992.

______. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. 10 ed. Brasília:

Editora Universidade de Brasília, 1999.

BOITO JR, Armando. A crise do sindicalismo In: Marco Aurélio Santana e José Ricardo

Ramalho (orgs.). Além da Fábrica: trabalhadores, sindicatos e a nova questão social. São

Paulo: Boitempo, 2003.



______. O sindicalismo de estado no Brasil: uma análise crítica da estrutura sindical. São

Paulo: Hucitec; Campinas: Unicamp, 1991.

______. Política neolibera e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999.

BONNARD, Roger. Syndicalisme, corporatisme et état corporatif. Paris: Librairie générale

de droit & de jurisprudence, 1937.

BOQUERA OLIVER, José Maria. Derecho administrativo. Madrid: Instituto de Estudios

de Administración Local, 1972. v. 1.

BOSCHI, Renato Raul. A arte da associação: política de base e democracia no Brasil.

Trad. Maria Alice da Silva Ramos. São Paulo: Vértice, São Paulo: Revista dos Tribunais,

Rio de Janeiro: Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 1987.

BUEN LOZANO, Néstor de. Derecho del trabajo. México: Editorial Porrúa, 1977. t. 2.

BURDEAU, Georges. Traité de science politique. Paris: Librarie générale de droit et de

jurisprudence, 1971. t. 5; t. 6.

CAIRE, Guy. La grève ouvrière. Paris: les editions ouvrières, 1978.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 4 ed.

Coimbra: Almedina, 1993.

______; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. 3 ed. Coimbra:

Coimbra editora, 1993.

CARDOSO, Adalberto Moreira. A década neoliberal: e a crise dos sindicatos no Brasil.

São Paulo: Boitempo, 2003.



______. Os sindicatos e a segurança socioeconômica no Brasil. In: SANTANA, Marco

Aurélio; RAMALHO, José Ricardo (orgs). Além da fábrica: trabalhadores, sindicatos e a

nova questão social. São Paulo: Boitempo, 2003.

CARRIÓ, Genaro. Notas sobre derecho y lenguaje. 4 ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot,

1990.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro:

Freitas Bastos, 1997.

CATHARINO, José Martins. Tratado elementar de direito sindical: doutrina, legislação.

São Paulo: LTr, 1977.

CHAPUS, René. Droit administratif general. 13 ed. Paris: Montchrestien, 1999. v. 1.

COMIM, Álvaro. Estrutura Sindical corporativa. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2 ed. São

Paulo: Saraiva, 2001.

CONTRERAS PELÁEZ, Francisco J. Derechos sociales: teoría e ideología. Madrid:

Tecnos; Fundación Cultural Enrique Luño Peña, 1994.

CORDEIRO, Antônio Menezes. Manual de direito do trabalho. Coimbra: Livraria

Almedina, 1991.

CÓRDOVA, Efrén. Tendencias y determinantes de las huelgas em la administración

pública. Revista Internacional del Trabajo, v. 104, n. 2, p. 155-173, abr./jun. 1985.



DEBBASCH, Charles. Droit administratif. 2 ed. Paris: Éditions Cujas, 1971.

DESWARTE, Marie-Pauline. L´intérêt general dans la jurisprudence du Conseil

constitucionnel. Revue Française de Droit Constitutionnel, Paris, v. 13, p. 23-58, 1993.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.  18 ed. São Paulo: Atlas, 2005.

DIOGUARDI, Giuseppe. Le droit de grève: etude de droit constitutionnel comparé. Paris:

Pedone, 1961.

DROMI, Roberto. Derecho administrativo.5 ed. Buenos Aires: Ediciones Ciudad

Argentina, 1996.

DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Trad. José

Silveira Paes. São Paulo: Global, 1984.

______. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Trad. João Abel. Lisboa: Estampa,

1974.

______. The housing question. In: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. MARX, Karl;

ENGELS, Friedrich: collected works. New York: International Publisher, 1975. v. 23.

ERMIDA URIARTE, Oscar. La huelga y la solución de los conflictos colectivos em los

servicios esenciales. Revista do Tribunal Superior do Trabalho. São Paulo, p. 53-68, 1988.

ESCOLA, Jorge Héctor. Compendio de derecho administrativo. Buenos Aires: Ediciones

Depalma, 1990. v. 1.



FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido

da dialética. São Paulo: Brasiliense. 1987. t. 2.

FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. São

Paulo: Malheiros, 1999.

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. Sem tradutor. Rio de janeiro: Forense-

Universitária, 1975.

GALLART FOLCH, Alejandro. Derecho español del trabajo. Barcelona: Editorial Labor,

1936.

______. Tratado de derecho del trabajo. Buenos Aires: Le ley, 1966.

GARCIA, Paulo. Direito de greve. Rio de Janeiro: Edições trabalhistas, 1961.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Democracia, jueces y control de la administracion. 5

ed. Madrid: Civitas, 2000.

GARCÍA-PELAYO, Manuel. Burocracia y tecnocracia y otros escritos. 2 ed. Madrid:

Alianza, 1982.

______. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1977.

GIDE, Charles. Le droit de grève. Paris: Félix Alcan, 1909.

GIUGNI, Gino. Direito sindical. Trad. Eiko Lucia Itioka. São Paulo: LTr, 1991.

GOMES, Orlando. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro. Forense, 1999.



GUASTINI, Ricardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Editora Quartier

Latin do Brasil, 2005.

GURVITCH, Georges. As classes sociais. Sem tradutor. São Paulo: Global Editora, 1982.

HAARSCHER, Guy. Philosophie des droits de l´homme. 4 ed. Bruxelles: Editions de

l`Université de Bruxelles, 1993.

HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Trad. Penelope A. Bulloch, Joseph Raz, A.

Ribeiro. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando

Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

HIRANO, Sedi. Castas, estamentos e classes sociais: introdução ao pensamento

sociológico de Marx e Weber. Campinas: Editora da Unicamp, 2002.

HUECK, Alfred; NIPPERDEY, H. C. Compendio de derecho del trabajo. Trad. Miguel

Rodriguez Piñero; Luis Enrique de la Villa. Madrid: Editorial revista de derecho privado,

1963.

JAVILLIER, Jean-Claude. Droit du travail. Paris: L.G.D.J., 1999.

JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do direito

administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 26, p. 115-136, 1999.

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de

Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das letras, 1988.

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do Direito. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian, 1997.



LATOURNERIE, Roger. Le droit français de la grève: etude théorique et pratique. Paris:

Sirey, 1972.

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A greve do servidor público e os direitos humanos.

Revista LTr: revista legislação do trabalho, v. 65, n. 12, p. 1459-67, dez. 2001.

LÊNIN, Vladimir Ilich. Sobre os sindicatos. São Paulo: Polis, 1979.

LOCKWOOD, David. El trabajador de la clase media. Trad. Jose Maria Alvarez Cruz.

Madrid: Aguilar, 1962.

LÓPEZ-MONÍS de CAVO, Carlos. O direito de greve: experiências internacionais e

doutrina da OIT. São Paulo: LTr, 1986.

MAGANO, Octávio Bueno. Organização sindical brasileira. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 1982.

______. Sindicalização e direito de greve dos servidores públicos. In: ROMITA, Arion

Sayão (coord). Curso de direito constitucional do trabalho: estudos em homenagem ao

Professor Amauri Mascaro Nascimento. São Paulo: LTr, 1991, v. 2.

MANOILESCO, Mihaïl. O século do corporativismo. Rio de Janeiro: Livraria José

Olympio, 1938.

MARTINS, Luciano. Estado capitalista e burocracia no Brasil pós-64. Rio de Janeiro: Paz

e Terra, 1985.

MARTINS, Sérgio Pinto. Greve do servidor público. São Paulo: Atlas, 2001.

MARX, Karl. A guerra civil na França. Sem tradutor. São Paulo: Global, 1986.



______. As lutas de classes em França. Trad. Álvaro Pina; Fernando Silvestre. Lisboa:

Charantes, 1984.

______. Carta a Weydemeyer, 5 de março de 1852. In: Obras escolhidas de Marx e Engels.

Trad. Apolônio de Carvalho. Rio de Janeiro: Vitória, 1963. v. 3.

______. Contribuição à crítica da economia política. Trad. Maria Helena Barreiro Alves.

São Paulo: Martins Fontes, 2003.

______. Crítica da filosofia do direito de Hegel. Trad. Rubens Enderle; Leonardo de Deus.

São Paulo: Boitempo, 2005.

______. Miséria da filosofia. Sem tradutor. Rio de Janeiro: Editora leitura. 1965.

______. O capital: crítica da economia política: livro terceiro: o processo global da

produção capitalista. Trad. Reginaldo Sant’anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,

1971. v. 6.

______. O 18 Brumário e cartas a Kugelmann. Trad. Leandro Konder. Rio de Janeiro: Paz

e Terra, 1997.

______. Prussian military and the german worker’s party. In: MARX, Karl; ENGELS,

Friedrich. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich: collectes works. New York: International

Publisher, 1975. v. 20.

______. Revolucion y contrarrevolucion. Trad. Antonio Encinares P. México: Editorial

Grijalbo, 1967.

______. Salário, preço e lucro. Trad. Olinto Beckerman. São Paulo: Global, 1984.



______. Sindicalismo. Trad. José Roberto Marinho. São Paulo: CHED, 1980.

______; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Trad. Luis Claudio de Castro e Costa. São

Paulo: Martins Fontes, 2007.

______; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Trad. Marcus Vinicius

Mazzari. Estudos Avançados, São Paulo, v. 12, n. 34, p. 7-46, 1998.

______; ENGELS, Friedrich. Selected correspondence. Moscow: Progress Publisher, 1965.

MEDAUAR. Odete. Direito administrativo moderno. 12 ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2008.

MELGARÉ, Plínio. Princípios, regras e a tese dos direitos: apontamentos à luz da teoria de

Ronald Dworkin.  Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 163, p. 97-112, jul./set.

2004.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22 ed. São Paulo:

Malheiros, 2007.

MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. Sociología de la burocracia. México: Biblioteca de

Ensayos Sociológicos, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional

Autónoma de México, 1961.

MILIBAND, Ralph. Marx and the state. In: JESSOP, Bob; MALCOLM-BROWN, Charlie

(editores). Karl Marx’s social and political thought. London; New York: Routledge, 2005.

v. 3.

MILLS, C. Wright. A nova classe média. Trad. Vera Borda. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.



MIRANDA, Jorge. Os direitos fundamentais: sua dimensão individual e social. Cadernos

de direito constitucional e ciência política, São Paulo, v. 1, n.1, p. 188-198, out./dez. 1992.

MORAIS FILHO, Evaristo de. O problema do sindicato único no Brasil: seus fundamentos

sociológicos. São Paulo: Alfa-Omega, 1978.

______; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao direito do trabalho. 7 ed. São

Paulo: LTr, 1995.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Comentários à lei de greve. São Paulo: LTr, 1989.

______. Compêndio de direito sindical. 4 ed. São Paulo: LTr, 2005.

______. Direito sindical. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.

NIETO GARCIA, Alejandro. La burocracia. Madrid: Instituto de Estudios

Administrativos, 1976.

NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. A liberdade desfigurada: a trajetória do

sindicalismo no setor público brasileiro. São Paulo: Expressão popular, 2005.

______. Novo sindicalismo no setor público. In: RODRIGUES, Iram Jácome (org.). O

novo sindicalismo: vinte anos depois. Petrópolis: Vozes, 1999.

______. Relações de trabalho e gestão pública no Brasil contemporâneo. Revista do

Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social: Faculdade de Direito da

USP, São Paulo, v. 2, n. 3, jan./jun. 2007.

NORONHA, Eduardo Garuti. A explosão das greves da década de 80. In: BOITO JR,

Armando et al. O sindicalismo brasileiro nos anos 80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.



______. O modelo legislado de relações de trabalho e seus espaços normativos. Tese

(Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São

Paulo, São Paulo, 1998.

NOVAIS, Jorge Reis. Os princípios constitucionais estruturantes da república portuguesa.

Coimbra: Coimbra editora, 2004.

OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do antivalor: a economia política da hegemonia

imperfeita. Petrópolis: Vozes, 1998.

Organização Internacional do Trabalho. Negociações coletivas. Trad. Sandra Valle. São

Paulo: LTr; Brasília: OIT, 1994.

OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no

direito administrativo brasileiro?. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 220,

p. 69-107, abr./jun. 2000.

PAZZAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais reguladores da administração

pública. São Paulo: Atlas, 2003.

PELLACANI, Giuseppe. A greve nos serviços públicos essenciais no ordenamento italiano.

Trad. Yone Frediani. Revista de Direito do Trabalho, v. 33, n. 125, p. 241-56, jan./mar.

2007.

PÉREZ DEL CASTILHO, Santiago. O direito de greve. Trad. Maria Stella Penteado G. de

Abreu. São Paulo: LTr, 1994.

PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Los derechos fundamentales. 7 ed. Madrid: Tecnos,

1998.

PESSOA, Robertônio Santos. Sindicalismo no setor público. São Paulo: LTr, 1995.



PIC, Paul. Traité élémentaire de legislation industrielle: les lois ouvrières. Paris: Librairie

nouvelle de droit et de jurisprudence, 1912.

PINTO, Luiz de Aguiar Costa. Sociologia e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 1963.

PINTO JÚNIOR, Dirceu Buys. Greve e sindicalização dos servidores públicos. Revista do

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 15, n. 2, p. 27-34, jul./dez. 1990.

PIOVESAN, Flávia. Desafios e perspectivas dos direitos humanos: a inter-relação dos

valores liberdade e igualdade. In: ANNONI, Danielle et al (coords). Os novos conceitos do

novo direito internacional: cidadania, democracia e direitos humanos. Rio de Janeiro:

América jurídica, 2002.

POCHMANN, Márcio. A década dos mitos. São Paulo: Contexto, 2001.

POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais. Trad. Carlos Roberto F. Nogueira.

São Paulo: Martins Fontes, 1977.

PRUNES, José Luiz Ferreira. A greve no Brasil. São Paulo: LTr, 1986.

RAMALHO, José Ricardo; SANTANA, Marco Aurélio. Trabalhadores, sindicatos e a nova

questão social. In: RAMALHO, José Ricardo; SANTANA, Marco Aurélio (orgs.). Além da

Fábrica: trabalhadores, sindicatos e a nova questão social. São Paulo: Boitempo, 2003.

RAMOS, Alberto Guerreiro. Administração e estratégia do desenvolvimento: elementos de

uma sociologia especial da administração. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1966.

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 1991.



RECASENS SICHES, Luis. Tratado general de filosofia del derecho. Mexico: Editorial

Porrua, 1959.

RIVERO, Jean. Droit administratif. 13 ed. Paris: Dalloz, 1990.

______. Les libertés publiques: les droits de l’homme. 8 ed. Paris: Presse Universitaire de

France, 1997. t. 1.

RODRIGUES, José Albertino. Sindicato e desenvolvimento no Brasil. São Paulo: Difusão

européia do livro, 1968.

RODRIGUES, Leôncio Martins. As tendências políticas na formação das centrais sindicais.

In: O sindicalismo brasileiro nos anos 80. BOITO JR. Armando et al. Rio de Janeiro: Paz e

Terra, 1991.

______. Destino do sindicalismo. São Paulo: Edusp: Fapesp, 1999.

______. Partidos e sindicatos. São Paulo: Ática, 1990.

______. Trabalhadores, sindicatos e industrialização. São Paulo: Brasiliense, 1974.

ROMITA, Arion Sayão. O fascismo no Direito do Trabalho brasileiro: influência da Carta

del Lavoro sobre a legislação trabalhista brasileira. São Paulo: LTr, 2001.

______. Servidor público: sindicalização, negociação coletiva, conflitos coletivos, direito

de greve. LTr: Revista legislação do trabalho, São Paulo, v. 56, n. 7, p. 789-807, jul. 1992.

ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O capital de Karl Marx. Trad. César

Benjamin. Rio de Janeio: EDUERJ: Contraponto, 2001.



ROSSO, Sadi Dal. Mais trabalho!: a intensificação do labor na sociedade contemporânea.

São Paulo: Boitempo, 2008.

RUPRECHT, Alfredo. Relações Coletivas de Trabalho. São Paulo: LTr, 1995.

RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios gerais de direito sindical. 2 ed. Rio de Janeiro:

Forense, 1995

SAINS MORENO, Fernando. Conceptos juridicos, interpretacions y discrecionalidad

administrativa. Madrid: Editorial Civitas, 1976.

SANTOS, Enoque Ribeiro dos; SILVA, Juliana Araújo Lemos da. Direito de greve do

servidor público como norma de eficácia contida. Revista de direito do trabalho. São Paulo,

v. 30, n. 116, p. 213-231, out./dez. 2004.

SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Trad. Francisco Ayala. Madrid: Alianza

Editorial, 1982.

SERMONTI. Alfonso. Il diritto sindicale italiano. Roma: Libreria del Littorio, 1929. v. 1.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São Paulo:

Malheiros, 2007.

______. Curso de direito constitucional positivo. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

______. O Estado Democrático de Direito. In: QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Maria

Lúcia de Paula (coords). Direito constitucional brasileiro: perspectivas e controvérsias

contemporâneas. Rio de Janeiro: Forense,  2006.

SIMÃO, Aziz. Sindicato e Estado: suas relações na formação do proletariado de São

Paulo. São Paulo: Dominus, 1966.



SINAY, Hélène. Traite de droit du travail. Paris: Dalloz, 1966. t. 6

STAVENHAGEN, Rodolfo. Estratificação social e estrutura de classes. Trad. Maria da

Glória Ribeiro da Silva e Moacir Gracindo Soares Palmeira. In: VELHO, Otávio Guilherme

C. A.; PALMEIRA, Moacir G. S.; BERTELLI, Antônio R. (Org.). Estrutura de classes e

estratificação social. 8 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de direito

do trabalho. 13 ed. São Paulo: LTr, 1993.

TODOROVITCH, Dragoslav B. Le droit syndical et les doctrines syndicalistes: étude

juridique et sociologique. Paris: Librairie technique et economique, 1934.

TOMUSCHAT, Christian. Human Rights: between idealism and realism. Oxfor; New

York: Oxford University Press, 2003.

TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e ideologia. São Paulo: Ática, 1980.

VEDEL, Georges; DEVOLVÉ, Pierre. Droit administratif. 11 ed. Paris: Presses

Universitaires de France, 1990.

VIANNA, José de Segadas. Direito coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 1972.

VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e

Terra, 1989.

VIANNA, Oliveira. Problemas de direito sindical. Rio de Janeiro: Max Limonad, [1943].

VIDAL NETO, Pedro. Estado de direito: direitos individuais e direitos sociais. São Paulo:

LTr, 1979.



WEBER. Max. Classe, “status”, partido. Trad. Otávio Guilherme C. A. Velho. In: VELHO,

Otávio Guilherme C. A.; PALMEIRA, Moacir G. S.; BERTELLI, Antônio R. (Orgs.).

Estrutura de classes e estratificação social. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

______. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Trad. Regis

Barbosa; Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo:

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. v. 1; 2.

WRIGHT, Erik Olin. Class counts: comparative studies in class analysis. Cambridge:

Cambridge University Press, 1997.

______. Class, crisis and the state. New York; London: Verso, 1993.

______. Class structure and income determination. New York; London; Toronto, Sydney;

San Francisco: Academic Press, 1979.


