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RESUMO 

FRANCO NETO, Georgenor de Sousa. A hipersuficiência e o dilema da proteção: a evolução 

do Direito do Trabalho e as transformações do mundo do trabalho. 2020. 189 f. Tese (Doutorado 

em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

A reforma trabalhista de 2017 promoveu profundas mudanças no Direito do Trabalho. Dentre 

elas, criou a figura do empregado hipersuficiente. Segundo a dicção do Parágrafo único do art. 

444 da CLT, o empregado que detivesse diploma de nível superior e recebesse salário igual ou 

superior ao dobro do teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social teria maior 

liberdade para negociar diretamente com seu empregador os termos do contrato de trabalho. As 

condições que esse empregado poderia negociar são aquelas elencadas no art. 611-A, também 

incluído pela reforma na CLT. Para que o contrato do hipersuficiente prevalecesse sobre as 

convenções e acordos coletivos e sobre a lei, o legislador afastou a incidência dos princípios da 

norma mais favorável e da condição mais benéfica. Esta tese defende que os critérios inseridos 

no Parágrafo único do art. 444 violam o princípio da igualdade e o inciso XXXII do art. 7º da 

Constituição da República. Por outro lado, em razão de uma mutação constitucional, a limitação 

da incidência do princípio protetivo, bem como a criação de uma categoria com reduzida 

proteção e maior liberdade de negociação são constitucionais, desde que este grupo seja 

composto por sujeitos que realmente não demandem muita proteção legal. Nesta tese, utilizando 

o critério da posição hierárquica e observando as legislações espanhola e italiana, defendemos 

que o conceito de hipersuficiente passe a compreender os altos dirigentes das empresas, pois 

eles exercem poder diretivo, determinando os rumos da empresa, e estão sujeitos à tênue 

subordinação. Adicionalmente, defendemos que por meio de negociação coletiva seja possível 

ampliar as hipóteses de trabalhadores com liberdade de negociação similar aos empregados 

hipersuficientes. 

Palavras-chave: Hipersuficiente. Mutação Constitucional. Parágrafo único do art. 444. 

Subordinação. Poder Diretivo. Hierarquia.  

  



 

 

ABSTRACT 

FRANCO NETO, Georgenor de Sousa. Hypersufficiency and the protection dilemma: the 

evolution of labor law and the transformations of the world of work. 2020. 189 f. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

The 2017 labor reform has led to profound changes in labor law. Among them, he created the 

figure of the hypersufficient employee. Under the sole paragraph of Article 444 of the CLT, an 

employee holding a higher-level diploma and receiving a salary equal to or more than twice the 

benefit ceiling of the General Welfare Scheme would be free to negotiate directly with his 

employer the terms of the employment contract. The conditions that this employee could 

negotiate are those listed in Article 611-A, also included by the CLT reform. In order for the 

hypersufficient contract to prevail over collective conventions and agreements and the law, the 

legislature shifted the focus from the principles of the most favorable norm and the most 

beneficial condition. This thesis argues that the criteria inserted in the sole paragraph of Article 

444 violate the principle of equality and item XXXII of Article 7 of the Constitution of the 

Republic. On the other hand, due to a constitutional change, limiting the incidence of the 

protective principle as well as creating a category with reduced protection and greater freedom 

of negotiation are constitutional, provided that this group is composed of subjects that do not 

really demand much legal protection. In this thesis, using the criterion of hierarchical position 

and observing the Spanish and Italian legislations, we argue that the concept of hypersufficient 

comes to understand the senior managers of companies, because they exercise the power to 

determine the direction of the company, and are subject to tenuous subordination. Additionally, 

we argue that through collective bargaining, it is possible to broaden the chances of workers 

with freedom of negotiation similar to those who are hypersufficient. 

Keywords: Hypersufficient. Constitutional mutation. Sole paragraph of Article 444. 

Subordination. Governing Power. Hierarchy. 

  



 

 

SOMMARIO 

FRANCO NETO, Georgenor de Sousa. Ipersufficienza e dilemma della protezione: 

l'evoluzione del diritto del lavoro e le trasformazioni del mondo del lavoro. 2020. 189 f. Tese 

(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

La riforma del lavoro del 2017 ha portato a profondi cambiamenti nel diritto del lavoro. Tra 

questi, ha creato la figura dell'impiegato ipersufficiente. Secondo il solo comma dell'art. 444 

del CLT, un dipendente in possesso di un diploma di livello superiore e che riceve uno stipendio 

pari o superiore al doppio del massimale del regime di previdenza generale avrebbe una 

maggiore libertà di negoziare direttamente con il datore di lavoro i termini del contratto di 

lavoro. Le condizioni che questo dipendente potrebbe negoziare sono quelle elencate nell'art. 

611-A, incluso anche nella riforma del CLT. Affinché il contratto ipersufficiente prevalesse 

sulle convenzioni e sugli accordi collettivi e sulla legge, il legislatore ha spostato l'attenzione 

dai principi della norma più favorevole e della condizione più vantaggiosa. Questa tesi sostiene 

che i criteri inseriti nell'unico paragrafo dell'art. 444 viola il principio di uguaglianza e l'articolo 

XXXII dell'art. 7 della Costituzione della Repubblica. D'altra parte, a causa di un cambiamento 

costituzionale, la limitazione dell'incidenza del principio protettivo e la creazione di una 

categoria con una protezione ridotta e una maggiore libertà di negoziazione sono costituzionali, 

a condizione che questo gruppo sia composto da soggetti che non richiedono molto. protezione 

legale. In questa tesi, usando il criterio della posizione gerarchica e osservando le legislazioni 

spagnola e italiana, sosteniamo che il concetto di ipersufficiente arriva a comprendere gli alti 

dirigenti delle società, perché esercitano il potere di determinare la direzione dell'azienda e sono 

soggetti a una tenue subordinazione. Inoltre, sosteniamo che attraverso la contrattazione 

collettiva, è possibile ampliare le possibilità dei lavoratori con una libertà di negoziazione simile 

a quella dei lavoratori ipersufficienti. 

Parole chiave: ipersufficiente. Mutazione costituzionale. Unico comma dell'art. 444. 

Sottoordinazione. Potere direttivo. Gerarchia. 
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INTRODUÇÃO 

Apresentação 

A presente investigação terá como foco a figura que a doutrina denomina de 

empregado hipersuficiente.1 Ela está regulada pelo Parágrafo único do art. 444 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas (CLT) e foi introduzida pela Lei n. 13.467,2 de 13 de julho de 2017, que 

promoveu uma das maiores reformas na legislação trabalhista brasileira. 

Essa figura tem causado muitas controvérsias, por alargar o campo de autonomia 

negocial do empregado. A legislação garante a preponderância do contrato de trabalho do 

hipersuficiente em relação ao negociado coletivamente e ao legislador – ao menos nos temas 

que a lei autoriza a negociação. Para conseguir tal desiderato, o texto legal acaba por limitar a 

incidência do princípio protetivo. 

Justificativa e importância do tema 

Uma das principais justificativas para escolha deste tema é a envergadura da reforma 

legislativa promovida pela Lei n. 13.467/2017. A denominada “reforma trabalhista” gerou 

impacto em praticamente todos os setores do Direito do Trabalho e desafiou paradigmas 

consolidados. Mudanças dessa abrangência se impõem à ciência do Direito e, por si sós, 

justificam seu estudo.  

O foco no empregado hipersuficiente decorre do ineditismo da figura e da quebra do 

padrão legislativo, sempre fortemente protetivo. O ineditismo suscita dúvidas e gera ônus para 

a Academia fornecer interpretações que tornem a norma mais clara e que solucione problemas. 

A figura do hipersuficiente desafia os limites do conceito de contrato de trabalho, permitindo 

reflexões que podem ser aproveitadas em diversos aspectos do Direito do Trabalho, como o 

alcance do princípio protetivo.  

O Parágrafo único do art. 444 afasta, em parte, a sua incidência. Porém, a leitura 

tradicional desse princípio poderia justificar a invalidade do novel dispositivo. Tal situação 

impõe ao intérprete buscar elementos para dirimir a dicotomia – o princípio continua incidindo 

 
1 Ao longo desta tese, também será usada apenas a expressão “hipersuficiente”. 
2 Ao longo desta tese, serão usadas as expressões “reforma da legislação trabalhista”, “reforma trabalhista”, 

“reforma de 2017” ou simplesmente “reforma” para se referir à Lei n. 13.467/2017. 
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por inteiro ou foi mitigado? Esses elementos podem ser encontrados na Constituição da 

República,3 e como o texto constitucional não é expresso em definir o tipo de trabalhador, nem 

em impedir claramente qualquer redução de direito, uma avaliação mais pormenorizada da 

Constituição e do contexto histórico das normas laborais é caminho seguro para compreender 

como o princípio da proteção poderá incidir na figura do hipersuficiente sem anulá-lo.  

A abordagem constitucional se justifica pela centralidade que a Constituição tem no 

ordenamento jurídico. Optou-se por estudar a questão a partir do fenômeno da mutação 

constitucional, avaliando se ele ocorreu e quais as consequências para o caso. Esta abordagem 

se justifica porque o neoconstitucionalismo se colocou como um fato que compele a filtragem 

constitucional de todas as normas do ordenamento jurídico. Atualmente, praticamente todas as 

mudanças legais com alguma relevância social geram demandas junto ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), tornando premente a necessidade de avaliar a constitucionalidade da norma. 

As mudanças sociais das últimas décadas tornam plausível o uso, por parte dos 

Ministros do Supremo, da interpretação evolutiva da Constituição. Afinal, a reforma trabalhista 

será a primeira oportunidade de grande envergadura para o STF se debruçar sobre o tema dos 

direitos constitucionais dos trabalhadores – certamente a questão dos direitos trabalhistas como 

cláusulas pétreas irá surgir. 

Por serem muitas as questões não abordadas de frente pelo STF, um estudo que 

analise a reforma pelo prisma constitucional e que tente responder à questão da 

constitucionalidade de ao menos um dispositivo, se justifica, na medida em que a Academia 

deve contribuir para o debate jurídico. 

Espera-se que a análise aqui empreendida e a tese proposta contribuam para o debate 

científico. Se o papel da Academia é auxiliar na busca pelo esclarecimento ou, quando for o 

caso, na formulação metódica de perguntas, espera-se que estas reflexões ajudem a comunidade 

jurídica a compreender melhor as mudanças recentes no Direito do Trabalho ou, ao menos, que 

ela possa formular perguntas de maneira mais clara. 

  

 
3 Ao longo desta tese, também será usada apenas a expressão Constituição e pela sigla CRFB. 
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Delimitação do tema 

A tese irá se debruçar sobre o Parágrafo único do art. 444 da CLT, introduzido pela 

Lei n. 13.467/2017. A análise terá foco nas questões materiais envolvendo o dispositivo – ficam 

de fora aspectos processuais, como a possibilidade de uso da arbitragem (art. 507-A, CLT).  

A análise dos aspectos materiais tem duas preocupações: 

a) Constitucionalidade: aferir se o dispositivo incluído pela reforma é constitucional. 

b) Unidade do Direito do Trabalho: avaliar se a maior liberdade negocial dada pelo 

Legislador descaracteriza o contrato do hipersuficiente como uma espécie de contrato de 

trabalho, por conta da limitada incidência do princípio protetivo. 

O legislador adota dois critérios para identificar o hipersuficiente: ter diploma de 

nível superior e perceber salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos 

benefícios do Regime Geral do Previdência Social (RGPS).  

Defende-se nesta tese que esses dois critérios são inconstitucionais, mas que a opção 

por estabelecer diferenças entre os trabalhadores não é. Significa que a Constituição da 

República permite que se façam diferenciações entre classes de trabalhadores, mas os critérios 

adotados violam preceitos constitucionais. Por outro lado, a redução de proteção com fito de 

garantir maior liberdade de negociação não desnatura o contrato do hipersuficiente como um 

contrato de trabalho. Assim, para que a constitucionalidade desse tipo de contrato exista e sua 

identificação com o Direito do Trabalho se mantenha, os critérios adotados devem ser alterados. 

Devem-se adotar critérios que levem em conta a posição hierárquica do empregado, o que 

permitiria a formação de grupo mais homogêneo de trabalhadores, sem violar, por exemplo, o 

princípio da igualdade.  

Não basta a análise dos critérios adotados pela lei, é necessário também saber se a 

liberdade concedida é constitucional. A finalidade será analisar se as hipóteses de negociação e 

o alcance do princípio da proteção segundo a nova lei são constitucionais e não descaracterizam 

o contrato do hipersuficiente como um contrato de trabalho. De acordo com o entendimento 

adotado, poucas são as hipóteses de negociação (art. 611-A) que têm incompatibilidades com a 

Constituição da República, e nenhuma delas descaracteriza o contrato do hipersuficiente como 

um contrato de trabalho. Igualmente, a limitação sofrida pelo princípio da proteção não viola 

dispositivos constitucionais nem a autonomia do Direito do Trabalho: não foram retirados 
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direitos fundamentais do trabalhador (art. 7º, CRFB), nem a sua proteção foi anulada – esta foi 

apenas reduzida, em nome da ampliação dos poderes de negociação individual. 

Defenderemos que os critérios adotados pelo legislador são incompatíveis com a 

Constituição da República, mas não a liberdade de negociação concedida ao hipersuficiente, 

pois o alcance da proteção pode ser reduzido, sem violar norma constitucional. Para equacionar 

essa contradição, o legislador deveria alterar os critérios constantes do Parágrafo único do art. 

444 da CLT (diploma de nível superior e salário no mínimo o dobro do teto da Previdência 

Social). Para isso, propõe-se o uso do critério da posição hierárquica, instrumento dogmático 

que permite a composição de um grupo mais homogêneo, reunindo pessoas com maior poder e 

importância na estrutura empresarial, detentora de maior capacidade de negociação, ou seja, 

trabalhadores com amplos poderes diretivos, o que resulta em posição privilegiada na empresa, 

com melhores condições de negociação.  

Não implica incompatibilidade com as bases do Direito do Trabalho a existência de 

um contrato de trabalho com menor abrangência de proteção. Para que o contrato do 

hipersuficiente permaneça sujeito ao Direito do Trabalho, é preciso que o conjunto de direitos 

fundamentais (art. 7º, CRFB) seja garantido e que algum tipo de proteção no plano 

infraconstitucional seja mantido – neste caso, o princípio do in dubio pro operario permanece 

eficaz. 

Este é o recorte epistemológico desta tese: investigar de que forma um contrato de 

trabalho com maior liberdade negocial e menor proteção pode se compatibilizar com a 

Constituição e com o Direito do Trabalho, notadamente com seu caráter protetivo. 
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Metodologia 

Para o desenvolvimento desta tese, trabalhar-se-á em dois níveis: o 

infraconstitucional e o constitucional. No plano infraconstitucional, será central a análise do 

Parágrafo único do art. 444 e do art. 611-A da CLT. Em menor escala, também será relevante 

apreciar o art. 611-B consolidado. No plano constitucional, terão destaques o art. 7º, o art. 1º, 

inciso IV (valores sociais do trabalho e da livre iniciativa) e o princípio da igualdade (art. 5º). 

Também serão utilizadas a jurisprudência e a legislação internacionais, particularmente da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme o caso. Tudo isso com aporte teórico 

de autores – nacionais e estrangeiros – da doutrina trabalhista e constitucionalista. 

A apreciação do princípio protetivo será central no trabalho, uma vez que um contrato 

de trabalho com maior liberdade contratual exige menor proteção. Porquanto o Direito do 

Trabalho tem como um dos seus principais objetivos proteger o trabalhador, e a Constituição 

fundamenta isso, o dilema do nível de proteção se impõe. 

Para esta tese, será necessária a elaboração de um recorte histórico. Inicialmente, 

pretendemos demonstrar como as mudanças das relações de trabalho impactaram na formação 

do Direito do Trabalho – com foco na questão protetiva do trabalhador hipossuficiente – e, em 

seguida, como as mudanças recentes do mercado de trabalho implicam o surgimento de uma 

figura como o trabalhador hipersuficiente. Este arcabouço histórico também será relevante no 

exame da mutação constitucional, fenômeno jurídico que ajuda a explicar a constitucionalidade 

do contrato do hipersuficiente. Esses elementos, somados, vão permitir demonstrar que o 

princípio protetivo pode ser reduzido, sem que isso signifique inconstitucionalidade ou 

desnaturação do contrato do hipersuficiente como uma espécie de contrato de trabalho. 

Para a análise da mutação constitucional, será utilizada, também, a noção de 

concretização constitucional, especialmente o ferramental teórico desenvolvido por Friedrich 

Müller. Sua descrição da estrutura da norma jurídica ressalta a interação do texto com os 

elementos da realidade social. Ela fornece uma visão do fato integrado à norma que facilitará a 

demonstração da mutação constitucional decorrente das mudanças no mercado de trabalho. 

Para fundamentar a caracterização do hipersuficiente a partir de sua posição na 

estrutura empresarial, procederemos à comparação com os regimes jurídicos da Espanha e da 

Itália. 
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Problematização 

Alguns questionamentos deverão ser respondidos para a fundamentação satisfatória 

desta tese. Certamente, outros questionamentos podem surgir, porém aqui estão os pontos 

básicos para fornecer uma fundamentação mínima: 

a) Os dois critérios adotados pelo Parágrafo único do art. 444 da CLT são 

constitucionais? 

b) Para viabilizar uma maior liberdade de negociação, o Parágrafo único do art. 444 

da CLT limitou a aplicação do princípio protetivo. Diante disto pergunta-se: 

b.1) essa situação é constitucional? 

b.2) um contrato desse tipo ainda pode ser denominado “de trabalho”? 

Ao longo da tese, procuraremos demonstrar que: 

a) Os dois critérios legais (diploma de nível superior e percepção de salário mensal 

igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS) são inconstitucionais, 

pois violam o princípio da igualdade. O princípio da igualdade permite que se trate de forma 

desigual aqueles que são desiguais. Todavia, os critérios acabam por agregar um grupo muito 

heterogêneo de pessoas. Fatalmente, seriam alcançadas pessoas que não têm condições de 

negociar com seu empregador. Dessa forma, os critérios seriam inconstitucionais. 

b) A forma que o Parágrafo único do art. 444 encontrou para dar maior liberdade de 

negociação foi equiparar o seu contrato individual aos instrumentos de negociação coletiva. 

Nas entrelinhas, a lei afastou a incidência dos princípios da prevalência da norma mais 

favorável e da condição mais benéfica. Esses são critérios que buscam solucionar conflitos 

normativos. E, no caso, a nova legislação já estabelece a preponderância da norma individual. 

b.1) Tal situação não é inconstitucional, primeiro porque a Constituição da 

República não é expressa quanto ao princípio protetivo; segundo, o STF nunca 

tratou do tema de forma peremptória; terceiro, podemos apontar o efeito da 

mutação constitucional, uma vez que as mudanças no mercado de trabalho são tão 

profundas que justificariam uma outra interpretação da CF; quarto, os direitos 

fundamentais dos trabalhadores previstos na CF não foram afastados pela nova 

legislação, mantendo-se um mínimo de garantias; quinto, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa ou não são violados, ou são potencializados nesta 

nova formatação. 
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b.2) Tal espécie de contrato pode continuar a ser adjetivada como “de trabalho”. 

Um contrato que dê preponderância à negociação individual não afeta o núcleo 

protetivo do Direito do Trabalho. Primeiro, há uma gama de direitos fundamentais 

garantidos pela CF que não foram alterados; segundo, no cenário de alteração 

profunda do mercado de trabalho, há de se modificar certas estruturas até para se 

garantir os valores sociais do trabalho; terceiro, ainda há proteção do trabalhador, 

notadamente, pela limitação das matérias que podem ser negociadas e pela 

incidência do in dubio pro operario, que iria beneficiar o trabalhador em caso de 

dúvida interpretativa. 

Esses questionamentos nos levam ao terceiro:  

c) Qual critério poderia substituir aqueles adotados pela legislação? 

Entendemos que o critério da posição hierárquica é um instrumento dogmático mais 

adequado para guiar o legislador na escolha dos critérios a serem incluídos na lei. A 

diferenciação entre trabalhadores calcada na posição hierárquica já existe em outros países, 

como na Espanha e na Itália. A experiência estrangeira demonstra que esse tipo de contrato não 

perde sua natureza trabalhista. Se adotado pela legislação pátria, o critério seria totalmente 

compatível com o princípio da igualdade, pois, realmente, seria estabelecido um discrímen claro 

e o grupo alcançado seria homogêneo. 

Essas são as perguntas básicas desta tese. 

Organização dos capítulos 

O corpo da tese está dividido em cinco capítulos, introdução, conclusão e referências 

bibliográficas. O primeiro capítulo, denominado “O Direito do Trabalho e a Hipossuficiência 

do Trabalhador”, analisa alguns fundamentos do Direito do Trabalho, em especial o princípio 

protetivo. Também busca compreender a figura do trabalhador hipossuficiente. Os dois últimos 

tópicos são dedicados a um panorama histórico, que servirá de base para compreender as 

mudanças que justificam a criação do empregado hipersuficiente e as mutações pelas quais a 

Constituição de República passou. 
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O segundo capítulo, denominado “O empregado hipossuficiente e o empregado 

hipersuficiente”, busca explicar a figura introduzia pelo Parágrafo único do art. 444 da CLT, 

bem como analisar algumas das principais críticas feitas a ela. Também neste capítulo está 

localizado um panorama sobre figuras correlatas da legislação espanhola e italiana. 

Chegando ao terceiro capítulo, denominado “Repensando a hipersuficiência – em 

busca de um conceito de empregado hipersuficiente”, o conceito de hipersuficiente é 

problematizado e, partindo do critério da posição hierárquica, apontamos caminhos para a 

reformulação da legislação. 

No quarto capítulo, denominado “A constitucionalidade da hipersuficiência do 

trabalhador”, defende-se a ocorrência de uma mutação constitucional que permite a mitigação 

do princípio protetivo e a ampliação das hipóteses de negociação individual entre empregado e 

empregador. Ainda defendemos a inconstitucionalidade do critério legal presente no Parágrafo 

único do art. 444 da CLT. No final desse mesmo capítulo, abordamos a questão da autonomia 

do Direito do Trabalho. 

No quinto capítulo, denominado “Por uma redefinição da hipersuficiência”, 

apresentamos nossa tese de reformulação dos critérios que definem o hipersuficiente na 

legislação brasileira.   
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CONCLUSÃO 

Vivemos um contexto histórico de profundas mudanças sociais e tecnológicas que 

impactam todas as esferas da vida, e a esfera do trabalho não fica de fora. A internet, a 

inteligência artificial e tantas outras tecnologias vêm mudando a forma como as pessoas 

exercem seus ofícios, quando não extinguindo profissões – como demonstramos, a perspectiva 

é de que muitas formas de trabalho deixem de existir nas próximas décadas. Se a tecnologia irá 

apenas causar o apocalipse dos trabalhadores, ou se ela irá criar novas e excitantes formas de 

trabalho, não há como responder. O que se pode constatar é que as mudanças legislativas 

recentes não responderam a todas as demandas trazidas pelos novos tempos. 

A reforma de 2017 foi a mais ampla alteração pela qual passou a CLT. Seu impacto 

no Direito do Trabalho é incontornável. Em certa medida, iniciou um processo de mudanças 

que prossegue ainda hoje (vide a Lei n. 13.874/2019). Mesmo assim, as mudanças sociais e 

tecnológicas pressionam o legislador por reformas.  

As alterações concretizadas e as tentadas – como a MP n. 881/2019, que não foi 

totalmente aprovada – testam os limites do Direito do Trabalho. O que gera a pergunta: por 

quanto tempo perdurará o Direito do Trabalho como ramo autônomo? 

Essa questão é melhor compreendida quando estudamos a figura do empregado 

hipersuficiente, inserida no Parágrafo único do art. 444 da CLT. As condições para o 

surgimento de uma figura como o hipersuficiente já existiam antes das mudanças tecnológicas 

atuais – tanto que países como Espanha e Itália já permitiam contratos de trabalhos menos 

protetivos –, porém o cenário atual potencializa mudanças legislativas que flexibilizem as 

relações de trabalho. 

Ao ampliar as possibilidades de negociação individual e limitar a incidência do 

princípio protetivo, a figura do hipersuficiente mexe com dois pilares do Direito do Trabalho. 

O primeiro pilar é a negociação coletiva. A legislação laboral busca equilibrar a 

relação empregador e empregados. Estes, individualmente, são hipossuficientes. O empregador 

depende deles para o funcionamento do seu empreendimento, mas individualmente, o 

empregado não é imprescindível, pois o empregador pode substituir seus empregados sem 

prejudicar o fluxo dos negócios. Coletivamente, os trabalhadores tornam-se imprescindíveis. 

Isso obriga o empregador a negociar. Por conta disso, o Direito do Trabalho privilegia os 
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arranjos coletivos. Quando a legislação atribui ao hipersuficiente a capacidade de negociar 

individualmente, coloca em xeque esse primeiro pilar. 

Como ramo vocacionado à tutela do trabalhador, o segundo pilar do Direito do 

Trabalho é o princípio protetivo. Em suas três formas, ele soluciona conflitos normativos e 

dúvidas hermenêuticas em favor do trabalhador. Para viabilizar os contratos de trabalho 

firmados pelos empregados hipersuficientes, a legislação precisou afastar os princípios da 

norma mais favorável e da condição mais benéfica. Em substituição, estabeleceu regra segundo 

a qual o contrato individual prevaleceria sobre os instrumentos coletivos e sobre a lei. Ao fazê-

lo, o legislador relativizou um princípio fortemente aplicado pela jurisprudência do TST e que 

é definidor do Direito do Trabalho. 

Essa figura impôs o desafio de demonstrar que a maior liberdade negocial individual 

era compatível com os fundamentos do Direito do Trabalho e com a Constituição da República. 

Também surgiu a necessidade de analisar se os critérios legais definidores da hipersuficiência 

eram compatíveis com a Constituição. 

Os critérios do diploma de nível superior e de salário mensal igual ou superior a duas 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social se provaram 

problemáticos e inconstitucionais. Eles criam um grupo de trabalhadores muito heterogêneo, 

além do risco de incluir sujeitos que, de fato, são hipossuficientes. Isso viola o princípio da 

igualdade. Este princípio impõe que todos recebam o mesmo tratamento legal. No caso, 

eventuais discriminações devem se basear em aspectos concretos e formar grupos homogêneos.  

O critério do diploma de nível superior viola ainda o inciso XXXII do art. 7º da 

Constituição da República, que proíbe a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. 

O inciso aceita que a lei regule profissões específicas, o que ele veda é o estabelecimento de 

regime jurídico geral fundado na distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, algo que 

o Parágrafo único do art. 444 da CLT faz. 

Em substituição a esses critérios, defendemos que o hipersuficiente deveria ser 

definido como aquele empregado que recebe de seu empregador a competência para exercer as 

três dimensões do poder diretivo (poder de organização, diretivo stricto sensu e disciplinar). 

Quem detém esses poderes está sujeito a uma subordinação tênue. Por essas características e 

por influenciarem fortemente nos rumos da empresa, colocar os altos dirigentes como 

hipersuficientes, com a possibilidade de negociar mais livremente os termos do seu contrato de 
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trabalho, é uma garantia de que o princípio da igualdade não será violado, pois temos um grupo 

claramente delimitado que não demanda tanta proteção legal. 

A identificação desses empregados como hipersuficientes se deu pela adoção do 

critério da posição hierárquica, uma formulação aqui proposta que defende a observância da 

relação entre o grau de subordinação e a quantidade de poder diretivo atribuído ao empregado. 

Esse critério permite identificar variados estágios de hipersuficiência ao longo da estrutura 

hierárquica empresarial. Por conta disso, e sabendo da abrangência desejada pelo legislador 

reformador, propusemos também a possibilidade de negociação coletiva ampliar os casos de 

hipersuficiência, o que permitiria que mais trabalhadores negociassem diretamente com seus 

empregadores. 

Se os critérios definidores da hipersuficiência presentes no Parágrafo único do art. 

444 da CLT são inconstitucionais, destino diferente têm a limitação do princípio protetivo e a 

possibilidade de tratamento diferenciado entre trabalhadores.  

A Constituição da República não impede que o princípio protetivo seja mitigado, 

uma vez que ele nem é previsto expressamente no seu texto. Claro, a falta de previsão expressa 

não inviabiliza sua existência, apenas torna mais fácil que a legislação afaste sua incidência. A 

mesma Constituição também não proíbe expressamente o estabelecimento de tratamentos 

distintos entre trabalhadores diferentes. Em verdade, o princípio da igualdade viabilidade isso. 

Porém, os dois fatores determinantes para defendermos a constitucionalidade da 

mitigação do princípio protetivo e a criação de uma figura hipersuficiente está no fenômeno da 

mutação constitucional e no fato de o STF nunca ter analisado profundamente as normas 

trabalhistas presentes na Constituição da República.  

As mesmas mudanças que desafiam a legislação trabalhista também impõem uma 

mudança no âmbito normativo das normas constitucionais, implicando mutação dos sentidos 

das normas. As mudanças são tão profundas que é justificável defender uma nova interpretação 

do princípio da igualdade, do art. 7º e dos valores sociais do trabalho, no sentido de reconhecer 

uma maior variedade de formas de relações de trabalho e de graus de proteção. Também é 

possível compatibilizar o modelo de hipersuficiência proposto nesta tese, bem como a 

possibilidade de, por negociação coletiva, ampliar os casos de hipersuficiência, com o conteúdo 

do referido artigo. 

Sim, todas as propostas que vão no sentido de liberalizar a negociação individual e 

reduzir a proteção dos trabalhadores é vista como afronta às bases do Direito do Trabalho. 
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Todavia, além da constitucionalidade demonstrada ao longo deste trabalho, devemos sempre 

lembrar que o Direito do Trabalho também tem a função de coordenação, instituindo balizas 

para que as partes da relação jurídica trabalhista estabeleçam suas normas contratuais, seja 

coletiva, seja individualmente. 

Assim, não é a ampliação das hipóteses de negociação que fragiliza os fundamentos 

do Direito do Trabalho. O que pode ameaçar o Direito do Trabalho como ramo autônomo são 

dois fatores. Primeiro, a anulação completa dos seus princípios. No caso do princípio protetivo, 

como ele ainda incide, mesmo que parcialmente, sobre o contrato de trabalho do hipersuficiente, 

podemos dizer que esse pilar não foi atingido – alterado sim, mas não a ponto de justificar o 

fim do Direito do Trabalho. O segundo fator é a retirada de todos os direitos fundamentais do 

trabalhador. O texto constitucional pode passar por mudanças pontuais que reduzam direitos 

trabalhistas – uma vez que não são cláusulas pétreas –, mas não se pode anular todos eles. 

Enquanto a Constituição da República prever um conjunto básico de direitos 

trabalhistas e enquanto existir um princípio protetivo – que, juntos, garantam o mínimo de 

dignidade ao trabalhador –, poderemos defender a autonomia do Direito do Trabalho. 
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