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prefácio

Aceitei com grande alegria o convite que me foi feito por Daniel Teixeira 
Silva para prefaciar sua obra “Vedação à despedida arbitrária: o contexto e 
a perspectiva brasileira a partir das dimensões constitucional e internacio-
nal”. O trabalho, apresentado originalmente como dissertação de mestrado 
ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade de Direito do Sul 
de Minas, contou com minha orientação e foi aprovado unanimemente com 
indicação de publicação.

Neste importante momento em que se concretiza o projeto de publicar 
do trabalho, gostaria de articular algumas ideias sobre a relevância do tema e 
da abordagem escolhida por Daniel para tratar da questão relacionada à ve-
dação da despedida arbitrária no Brasil. Neste prefácio, poderia me limitar à 
mencionar as qualidades do autor como pesquisador dedicado e criterioso (o 
que ocorre de fato). No entanto, não faria justiça à importância da obra que 
chega às mãos do leitor interessado.

Trata-se de abordagem aprofundada e rigorosa da questão da despedi-
da arbitrária a partir do entrelaçamento de diversas áreas do direito, quais 
sejam, o Direito Constitucional, o Direito Internacional e o Direito do 
Trabalho. Sem buscar limitar sua análise a um ou outro campo, o autor 
supera uma prática corrente entre os juristas brasileiros de analisar deter-
minado problema jurídico a partir de uma visão estritamente dogmática, 
como se a complexidade da realidade pudesse ser classificada em catego-
rias estanques – questões de Direito Internacional, de Direito Constitu-
cional, ou de Direito do Trabalho, apenas para ilustrar a partir do tema 
explorado neste trabalho.
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Ademais, e não menos importante, atualmente não se sustenta uma 
linha de demarcação clara entre Direito Internacional e Direito Interno. 
Vivemos em um contexto de expansão e diversificação da normativa in-
ternacional, de forma que problemas jurídicos locais são cada vez mais 
influenciados pelo Direito Internacional. Da mesma maneira, questões jurí-
dicas globais recebem importantes contribuições locais, em um cenário de 
complexidade crescente. 

A partir então de um olhar mais sofisticado, Daniel busca compreender 
a vedação à dispensa arbitrária no Brasil considerando a valorização do tra-
balho no capítulo sobre ordem econômica presente em nossa Constituição 
Federal, a normativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
o tema, além dos questionamentos sobre a proteção de direitos humanos re-
lacionados à atividade laboral previstos em pactos internacionais ratificados 
pelo Brasil. Assim, de acordo com o autor, as convenções da OIT, elaboradas 
na forma de tratados internacionais vinculantes, quando devidamente ratifi-
cadas e internalizadas pelo Brasil, devem fazer parte do direito brasileiro da 
mesma forma que os demais tratados de direitos humanos1 ratificados por 
nosso país e aqui internalizados.

A Convenção n. 158 da OIT versa sobre a vedação à despedida arbitrária. 
Ratificada pelo Brasil em 1992 (com notícia da ratificação à OIT em 1995), 
foi por nós denunciada unilateralmente em 1996, com base em justificativas 
econômicas – o vigor da convenção teria impactos negativos em nossa econo-
mia, impondo “limites ao direito do empregador de despedir e isso fomen-
taria a intervenção estatal em um movimento contrário à modernização da 
economia brasileira”, como nos explica Daniel na página 69.

Considerando o cenário em que se encontra o tema da dispensa arbitrária 
atualmente em nosso país, permeado por questões trabalhistas, internacionais 
e constitucionais, como pensar os limites da livre iniciativa do empregador 
diante de normas internacionais de direitos humanos relacionadas à proteção 
do trabalhador? Eis a importante questão enfrentada pela obra que o leitor 
tem em mãos.

Assim, sem se limitar às fronteiras tradicionalmente estabelecidas pela 
dogmática jurídica pátria, o presente trabalho contribui de forma significati-

1 Aqui me refiro aos chamados core human rights treaties, utilizando a terminologia da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se 
de 10 instrumentos internacionais (9 tratados e um protocolo) que versam sobre tortura, vedação à discriminação racial, direitos civis e 
políticos, direitos econômicos e sociais, direitos das crianças, direitos das mulheres, direitos dos trabalhadores migrantes, desapareci-
mento forçado e direitos das pessoas portadoras de deficiência. Esse conjunto normativo forma o chamado sistema universal de prote-
ção aos direitos humanos, promovido sob os auspícios da ONU. Além do sistema universal, é preciso considerar também os tratados que 
integram o sistema regional de proteção do qual o Brasil faz parte, o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Sobre 
o primeiro ver <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx> e sobre o segundo ver <http://www.oas.
org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp>. Acesso em 26 de Janeiro de 2015.
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va para o aprofundamento dos debates a respeito da despedida arbitrária no 
Brasil. Sem pretender apresentar uma resposta definitiva à tensão mencionada 
acima, importantes subsídios são articulados para que se alcance a complexi-
dade da discussão, “para além da velha dicotomia entre capital e trabalho”, 
como bem diz Daniel.

FABIA FERNANDES CARVALHO VEÇOSO
Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

 

 




