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SUMÁRIO EXECUTIVO

De maneira geral, a Convenção no 158 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) proíbe a demissão de 
um funcionário sem justa causa. Isto é, a demissão 
de funcionários passa a ser condicionada à habilidade 
do empregador em justificar a demissão (seja por 
questões econômicas, tecnológicas ou estruturais, 
seja por problemas referentes ao desempenho do 
funcionário). Apesar de ser um fato pouco conhecido, 
essa convenção vigorou no Brasil entre 10 de abril e 
20 de novembro de 1996, propiciando, assim, uma 
excelente oportunidade para se verificar o efeito de 
mudanças na legislação trabalhista sobre o mercado 
de trabalho.

Com o uso de dados da Pesquisa Mensal de 
Emprego (PME) e utilizando um modelo Probit, foi 
possível demonstrar que, durante o período de vigência da 
Convenção no 158 da OIT, tanto a probabilidade de o 
indivíduo ter emprego quanto a de ter carteira de 
trabalho assinada foram reduzidas. Além disso, também 
foi possível demonstrar que o efeito deletério da 
Convenção no 158 da OIT se fez mais presente para 
mulheres e para indivíduos de baixa escolaridade.

Neste momento, quando o retorno da Convenção 
no 158 da OIT volta a ser discutido no Congresso 
Nacional, vale a pena recordar os resultados desse 
estudo: a referida convenção teve um efeito negativo 
sobre o mercado de trabalho. Durante seu período de 
vigência no país, a probabilidade de um indivíduo ter 
emprego e carteira de trabalho assinada foi reduzida. 
Por fim, esse efeito negativo foi mais forte para 
mulheres e para o segmento menos qualificado da 
mão de obra. Assumindo a hipótese de que o mercado 

formal de trabalho é composto de indivíduos com maior 
escolaridade que o mercado informal, nossos estudos 
mostram que os efeitos observados da introdução da 
Convenção no 158 estão em acordo com a literatura que 
aponta que, mesmo não havendo um consenso cabal, 
a maior parte dos resultados revela que a incidência 
de restrição de demissão no emprego é um fator que 
afeta negativamente a parcela da força de trabalho 
que possui menos capital humano.1
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