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Resumo: O presente artigo é fruto da análise sobre a tutela jurí-

dica da negociação individual firmada pelo empregado hipersu-

ficiente e suas implicações para a efetivação do direito à nego-

ciação coletiva. Nesse contexto, o problema de pesquisa enfren-

tado consiste na verificação de existência de violação ao direito 

fundamental de representação coletiva em face da prevalência 

da negociação individual firmada pelo hipersuficiente em con-

fronto com os acordos e convenções coletivas. A metodologia 

científica utilizada consistiu, essencialmente, no método dedu-

tivo, por meio de revisão bibliográfica de textos jurídicos publi-

cados em revistas especializadas, análise legislativa e estudo ju-

risprudencial. Desse modo, foi possível verificar que a amplia-

ção da autonomia individual com proeminência sobre os pactos 

coletivos implica em violação ao direito fundamental de reco-

nhecimento dos acordos e convenções firmadas em sede de ne-

gociação coletiva. Ademais, tratando-se de empregado que 

mesmo possuindo condições sociais distintas da maioria dos tra-

balhadores, ainda assim, labora sob subordinação, o seu contrato 

de trabalho deve ser passível de incidência das normas protetivas 

previstas legalmente e convencionalmente. 
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Abstract: This article is the result of the analysis of the legal pro-

tection of individual negotiation signed by the hypersufficient 

employee and its implications for the realization of the right to 

collective bargaining. In this context, the research problem faced 

consists in verifying the existence of violation of the fundamen-

tal right of collective representation due to the prevalence of in-

dividual negotiation signed by the hypersufficient in comparison 

with the collective agreements and conventions. The scientific 

methodology used consisted essentially of the deductive 

method, through bibliographic revision of legal texts published 

in specialized journals, legislative analysis and jurisprudential 

study. Thus, it was possible to verify that the expansion of indi-

vidual autonomy with prominence over collective agreements 

implies a violation of the fundamental right of recognition of 

agreements and conventions signed in the context of collective 

bargaining. In addiction, in the case of an employee who, despite 

having different social conditions from the most workers, still 

works under subordination, his employment contract must be 

subject to the legally and conventionally provided protective 

rules. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

s relações de trabalho passaram por grandes mo-

dificações no Brasil dos últimos anos, tendo se in-

serido em um contexto de verdadeira flexibiliza-

ção das normas de proteção ao trabalhador em 

prol de discursos liberais alinhados à perspectiva 

de crescimento econômico e superação do desemprego. 

Sob esse pano de fundo, a Lei n. 13.467/17 foi sancio-

nada, causando uma das mais significantes alterações na Conso-

lidação das Leis do Trabalho (CLT) desde sua entrada em vigor, 

nos idos de 1943. Nesse interim, tem-se a inclusão de diversos 

dispositivos legais na CLT (e a alteração da redação de muitos 

outros), sob a pretensão de conferir modernização às normas de 

regulação do trabalho. 

Entre outros feitos, a Reforma Trabalhista, como ficou 

conhecida, trouxe à existência novas forma de contrato de traba-

lho, alterações nos regimes da jornada de trabalho e fixou, tam-

bém, requisitos para a configuração de uma nova espécie de em-

pregado, o hipersuficiente. 

Este empregado, segundo a norma em referência, possui 

poderes mais amplos para negociar com o empregador diversos 

aspectos do seu contrato laborativo, superando a margem de mi-

tigação da autonomia da vontade dos trabalhadores em geral, 

configuração que classicamente vinha sendo atribuída a todos os 

empregados pela lei, doutrina e jurisprudência. 

Ademais, a Lei n. 13.467/2017 estabeleceu que as nego-

ciações entabuladas pelo empregado hipersuficiente possuem 

mesma eficácia e prevalência sobre os pactos firmados em sede 

de negociação coletiva, quanto as matérias contidas no rol cons-

tante no art. 611-A da CLT, atribuindo ao referido trabalhador a 

possibilidade de convencionar, a priori, com os mesmos poderes 

conferidos ao sindicato representativo de sua categoria 
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profissional. 

Diante do exposto, o presente artigo possui o objetivo de 

verificar a posição da negociação individual firmada pelo em-

pregado hipersuficiente, com especial atenção a possível exis-

tência de atravancamento da representação sindical e do reco-

nhecimento das normas coletivas, direitos fundamentais garan-

tidos constitucionalmente. 

O método científico utilizado para elaboração deste tra-

balho é essencialmente dedutivo, por meio de revisão de litera-

tura jurídica contida em obras especializadas, textos acadêmicos 

e artigos publicados em periódicos, bem como pelo estudo da 

jurisprudência e análise da legislação. 

  

2. A CRIAÇÃO DA CONDIÇÃO DO EMPREGADO HIPER-

SUFICIENTE SOB A PERSPECTIVA DA LEI N. 13.467/17 

  

Historicamente, considera-se o contrato de emprego 

como uma relação laboral de prestação de serviços marcada pelo 

conflito de interesses entre as suas partes, quais sejam os empre-

gadores, detentores do capital, e os trabalhadores, que utilizam 

sua força de trabalho em busca de contraprestação pecuniária, 

conforme menciona José João Abrantes3. 

No seio desta relação, verifica-se que de um lado está o 

obreiro, em crescente busca de melhor remuneração e aumento 

da qualidade das condições contratuais e ambientais de trabalho 

e, de outro lado, o empregador, que intenta a gradativa geração 

do lucro de forma eficiente, isto é, com a máxima redução dos 

custos4. 

Há que se considerar, inclusive, que em que pese o con-

flito localizado na relação de emprego, as partes não se 

 
3 ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005, p. 36. 
4 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos. Direito do trabalho e ideologia: meio século 
de formação ideológica do direito do trabalho espanhol (1873-1923). Portugal: Alme-
dina, 2001, p.18. 
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encontram em pé de igualdade, notadamente devido a subordi-

nação jurídica e econômica que o empregado se encontra sub-

metido, circunstancia que marca profundamente tal contrato de 

trabalho. 

Nessa linha, segundo Alain Supiot: 
No contrato civil, a vontade compromete-se; no contrato de tra-

balho, submete-se. O compromisso manifesta a liberdade, a 
submissão nega-a. Esta contradição entre autonomia da von-

tade e subordinação da vontade redunda em que o trabalhador 

é percepcionado, na empresa, ao mesmo tempo, como sujeito 

e como objeto do contrato. A partir daí não se pode esperar 

encontrar intactos em Direito do Trabalho os princípios jurídi-

cos que a autonomia da vontade implica. Esses princípios são 

desfigurados pelo vínculo de subordinação, e pela alteração da 

qualidade de sujeito de direito que ela envolve. Sendo o objeto 

da obrigação, que forma a matéria do compromisso, a obediên-

cia às ordens, ele assume os contornos imprecisos da qualifica-

ção profissional e do posto de trabalho. A força obrigatória do 

contrato esbate-se em benefício do empregador, e o direito do 
trabalhador ao respeito das suas clausulas degenera em dever 

de aceitar as modificações secundárias que o empregador en-

tenda introduzir. A exigência de um consentimento livre e es-

clarecido cede, por vezes, o lugar a um consentimento fictício, 

quando não ao formalismo como fonte de obrigações. Estas so-

luções hibridas são outras tantas manifestações da tensão la-

tente entre autonomia da vontade individual e vínculo de su-

bordinação, que percorre o contrato de trabalho. O direito do 

trabalho teve e continua a ter como primeira razão de se fazer 

ressurgir o trabalhador somo sujeito de direito na empresa, “ci-

vilizar” o poder patronal, dotando-o de um quadro jurídico de 
exercício, Tal enquadramento significou ao mesmo tempo – ir-

redutível ambivalência de direito – uma legalização e uma li-

mitação desse poder5. 

Assim é que, em termos gerais, o Direito do Trabalho 

visa, através da imposição de normas de ordem pública no con-

trato de trabalho, a estabilização da relação empregatícia, su-

prindo a ausência de paridade de armas e reequilibrando a 

 
5 SUPIOT, Alain. Crítica do Direito do Trabalho. Tradução por Antônio Monteiro 
Fernandes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2016, p. 163 e 163. 
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relação laboral. 

Ressalta-se, por oportuno, as palavras de Carlos Henri-

que Bezerra Leite ao retratar a função social do Direito do Tra-

balho: 
Pode-se dizer, também, que o direito do trabalho visa, sobre-

tudo, ao estabelecimento da igualdade jurídica entre o capital e 

o trabalho, uma vez que confere uma superioridade jurídica ao 

empregado em face da sua inferioridade econômica diante do 

empregador, detentor do capital. O seu objetivo primordial, 

pois, é estabelecer um arcabouço normativo que propicie a paz 

e o equilíbrio entre as duas forças que propulsionam o pro-

gresso econômico e social da humanidade6. 

Desse modo, diante da configuração do contrato de tra-

balho, por meio da qual o empregado, sujeito de direito sob su-

bordinação presta serviços ao empregador, tem-se por mitigada 

a autonomia da vontade das partes, a fim de proteger o trabalha-

dor, parte vulnerável da relação. 

Essa mitigação da vontade das partes dá lugar ao cum-

primento de determinações legais pelo empregador, ainda que 

contra a sua vontade ou contraproducente aos seus interesses, 

tais como a manutenção do contrato de trabalho de empregado 

detentor de garantia provisória de emprego ou o pagamento de 

adicionais relativos a sobrejornada. 

Em que pese tais nuances específicas do contrato de tra-

balho, que historicamente promoveram a redução da autonomia 

do empregado a fim de protegê-lo de violações na seara nego-

cial, a Lei n. 13.467/17 previu a criação de uma nova categoria 

de trabalhadores que, mantendo-se subordinados e dependentes 

economicamente, têm ampliadas as possibilidades de negocia-

ção individual. 

É este entendimento que se extrai da leitura do parágrafo 

único do art. 444 da CLT, dispositivo legal que inaugurou na 

seara jurídica a figura do empregado hipersuficiente, 

 
6 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 60. 
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estabelecendo que possui esse status o trabalhador que seja “por-

tador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal 

igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social”. 

Da análise do referido dispositivo legal, observa-se a ne-

cessidade de cumprimento de dois requisitos essenciais para a 

inclusão do empregado na categoria de hipersuficiente, quais se-

jam: i) a percepção de salário igual ou equivalente ao dobro do 

teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social; e ii) 

possua o trabalhador curso de nível superior. 

A norma legal, então, previu dois critérios para enqua-

drar o empregado na categoria de hipersuficiente, o primeiro de 

cunho educacional, pautado no grau de ensino regular do traba-

lhador, e o segundo de natureza econômica, que observa o pata-

mar salarial percebido pelo obreiro. Verifica-se que o legislador 

optou por conferir maior liberdade contratual ao empregado que 

cumpra tais requisitos, isso com a proposta de afastar a mitiga-

ção da autonomia negocial, característica tradicional do primado 

das normas trabalhistas no Brasil. 

Contudo, é de se ressaltar que tais obreiros não se con-

fundem com os altos empregados, outra categoria que possui tra-

tamento diferenciado pela CLT no tocante a regulação da jor-

nada de trabalho, conforme disciplina contida no art. 62, II do 

referido diploma celetista. 

Em verdade, à luz do art. 444 da CLT, os empregados 

hipersuficientes alcançam essa posição contratual não pelo 

cargo ou função que exercem, mas sim pelo patamar salarial e 

de formação acadêmica que detém, gozando, assim da liberdade 

contratual prevista no dispositivo legal em apreço. 

Veja-se, também, que malgrado se tratar de trabalhado-

res com altos rendimentos mensais, considerando o padrão sala-

rial brasileiro, somente possuem liberdade contratual diferenci-

ada os empregados que cumpram os requisitos postos no art. 

444, parágrafo único, da CLT. 
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Registre-se a crítica lançada por Marcus Menezes Barbe-

rino Mendes que, ao tratar do critério salarial fixado pela norma 

para categorizar o empregado hipersuficiente, aduziu: 
A escala salarial representa, também, uma escala social, de 

modo que ascender na escala salarial no interior das organiza-
ções amplia o grau de dependência do status social do traba-

lhador em relação ao empregador. Essa dependência é mitigada 

nas organizações publicas e privadas pela criação de proteções 

à dispensa unilateral dos trabalhadores, como ocorre no Brasil 

com mais incidência no âmbito do setor público, inclusive com 

as garantias pétreas de alguns agentes de estado com os magis-

trados Parece paradoxal, mas quem mais renda aufere no tra-

balho torna-se menos livre quanto às condicionantes impostas 

ou propostas pelo empregador, principalmente estipulante das 

regras privadas de execução do contrato. Sem regras de estabi-

lidade como as do setor público ou mitigações à dispensa uni-

lateral no setor privado, a capacidade de resistência do empre-
gado limita-se a ajustar-se ao ambiente existente. Com efeito, 

se a renda auferida mitiga a vulnerabilidade econômica dos 

empregados de alta renda, a especialização do trabalho execu-

tado ou a relativa escassez de postos de comando, ainda que 

intermediários, no mercado de trabalho resulta numa maior 

propensão para aquiescer com os procedimentos negociais e as 

próprias clausulas propostas pelo estipulante, pois o risco da 

dispensa implica retornar ao mercado de trabalho em busca de 

uma ocupação, sendo mais escassas as ocupações de maior 

complexidade e maior remuneração7. 

Iris Soier do Nascimento Andrade sustenta a insuficiên-

cia do diploma de ensino superior como condição para enqua-

dramento do empregado como hipersuficiente, pontuando que 

em um sistema educacional como o brasileiro, em que o apren-

dizado nas grandes redes de ensino apresenta-se como precário, 

possuir um diploma de nível superior não é garantia de que o 

empregado e o empregador estejam em pé de igualdade técnica 

 
7 MENDES, Marcus Menezes Barberino. Lei n. 13.467/17: as consequências econô-
micas da ampliação do poder do estipulante. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo et al. 
(Orgs.). Interpretação e aplicação da Reforma Trabalhista no Direito Brasileiro. São 
Paulo: LTr, 2018, p. 31. 
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e intelectual8. 

Também é oportuno destacar a crítica pontual realizada 

por Maurício Godinho Delgado, que referindo-se ao critério sa-

larial e ao requisito educacional frisou que “o caráter discrimi-

natório da regra legal é simplesmente manifesto; ela institui algo 

inimaginável na ordem constitucional e legal brasileiras contem-

porâneas: a pura e simples segregação de empregados perante o 

mesmo empregador”9. 

Nesse contexto, não é demais trazer à baila a contribui-

ção doutrinária de Graça Druck, Renata Dutra e Selma Cristina 

Silva que, ao tratar dos efeitos e objetivos da Reforma Traba-

lhista, pontuaram a ausência de afinidade das disposições relati-

vas à ampliação da negociação individual com a razão de existir 

do Direito do Trabalho, fine: 
Quando se afirma a radicalidade das disposições legais que 

passam a admitir que o trabalhador, individualmente, negocie 

com seu empregador, antes, durante ou até depois do término 

do contrato de trabalho, cuida-se de considerar que foi exata-

mente por negar a validade desse tipo de ajuste individual entre 

empregado e empregador que o direito do trabalho afirmou sua 

existência. Foi denunciando a insuficiência da ideia de igual-
dade formal entre os sujeitos e considerando a desigualdade 

material profunda que tornava assimétricas as relações de tra-

balho, que o direito do trabalho se destacou do campo do di-

reito civil para afirmar um campo normativo autônomo, regido 

pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, que invalidaria 

declarações de vontade (adesões, consentimentos, acordos ou 

ratificações de contratos) dos trabalhadores que implicassem 

renúncia a direitos já assegurados pela legislação ou que os pre-

judicassem em relação a esse patamar. Desse modo, quando a 

Lei nº 13.467/2017 passa a permitir ao empregado “escolher” 

 
8 ANDRADE, Iris Soier do Nascimento de. 30 anos da Constituição Cidadã e a tenta-
tiva de esvaziamento de direitos sociais trabalhistas pela Lei. 13.467/17. Revista do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, v. 64, n. 98, jul/dez/2019, Belo Hori-
zonte, p. 71. Disponível em: <https://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/Re-
vista-98.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2019. 
9 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18ª ed. São Paulo: 
LTr, 2019. 
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a forma de contratação, negociar individualmente com o em-

pregador sobre o banco de horas ou outros ajustes de compen-

sação de jornada, negociar sobre a forma de extinção do seu 

contrato de trabalho, ou mesmo realizar acordos extrajudiciais 

a respeito dos haveres trabalhistas, submetidos à mera homo-

logação judicial, bem como quando dispensa a presença do sin-

dicato no momento da assinatura do termo de rescisão do con-

trato de trabalho, está a deixar de considerar, precisamente, 
esse conjunto de contingenciamentos e desigualdades que mar-

caram a razão de existir do Direito do Trabalho em outros mo-

mentos históricos10. 

Portanto, o que se observa é que a norma legal que previu 

a configuração e a autonomia do empregado hipersuficiente 

rompe com o histórico modus protecionista conferido pelo orde-

namento pátrio aos trabalhadores sob subordinação, sob o argu-

mento de valorização das disposições negociadas em detrimento 

das previsões contidas nos textos legais. 

Dessa maneira, ante a fragilidade dos requisitos postos 

pelo legislador para criação deste novo sujeito contratual, a re-

gulamentação das negociações firmadas pelo empregado deve 

ser aprimorada, tarefa que incumbirá a jurisprudência e a dou-

trina, caso permaneça silente o Poder Legislativo. 

 

3. SUPERVALORIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO INDIVI-

DUAL 

 

Como mencionado no tópico anterior, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.467/17, foi criada a figura jurídica do empre-

gado hipersuficiente, o qual possui autonomia negocial ampli-

ada, se comparado aos trabalhadores em geral. 

Todavia, em detida análise do conteúdo prescrito no art. 

444 da CLT, vê-se que o caput do dispositivo legal não sofreu 

 
10 DRUCK, Graça; DUTRA, Renata; SILVA, Selma Cristina. A Contrarreforma Ne-
oliberal e a  Terceirização: A Precarização Como Regra. Cad. CRH, v. 32, n. 86, 
ago/2019, Salvador, p. 295.   Disponível em <http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-49792019000200289&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  nov.  2019. 
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qualquer modificação com a entrada em vigor da Lei n. 

13.467/17, devendo ser observado também no tocante à negoci-

ação individual firmada pelo aludido empregado. 

Entrementes, o caput do aludido artigo de lei prevê a 

cláusula geral da liberdade das negociações individuais firmadas 

pelos trabalhadores e empregadores, com expressa exceção re-

lativa as cláusulas negociais que violarem as disposições de pro-

teção ao trabalho, as normas coletivas respectivas e decisões de 

autoridades competentes. 

Sabe-se que o parágrafo único do art. 444 da CLT res-

salva que, excepcionalmente no que se refere ao empregado hi-

persuficiente, a negociação individual poderá versar sobre as 

matérias contistas no rol constante no art. 611-A da CLT, inclu-

sive com a mesma eficácia e preponderância sobre os instrumen-

tos coletivos aplicáveis ao contrato de trabalho.  

Márcio Flávio Salem Vidigal aduz que a previsão de li-

berdade ampliada conferida a essa categoria de empregado 

rompe com a dinâmica de aplicação das normas trabalhistas até 

então aplicadas no Brasil:  
O Direito do Trabalho tem como característica a aplicação da 
norma mais favorável ao empregado e, por essa razão, no inte-

rior desse ramo justrabalhista nem sempre será a Constituição, 

em toda e qualquer hipótese, o cimo de estrutura das fontes, 

assim como não o será a lei, desde que a cláusula ajustada seja 

mais favorável para o trabalhador. A determinação expressa da 

prevalência do negociado sobre o legislado no contrato indivi-

dual do trabalho estaria a impor, então, rígida hierarquia e, ao 

mesmo tempo, um corte na experiencia das fontes do Direito 

do Trabalho, não só a acolher como vértice os instrumentos 

coletivos nos casos especificados no art. 611-A da CLT, como 

ao estabelecer, no caso específico do parágrafo sob análise, 

inequívoca distinção entre trabalhadores, já ai se tornando vér-
tice a contratação individual, na crença de que nem todos se 

inserem no arquétipo protetor juslaboral11 

 
11 VIDIGAL, Marcos Flávio Salem. As consequências da livre estipulação no contrato 
de trabalho: uma análise do parágrafo único do art. 444 da CLT introduzido pela Lei 
n. 13.467/17. In: HORTA, Denise Alves et al. (Org.). Direito do Trabalho e Processo 
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É de se ressaltar que o referido rol exemplificativo12 

apresenta as matérias em que as disposições negociadas em sede 

coletiva terão prevalência sobre a lei, independentemente de se-

rem benéficas ou prejudiciais ao trabalhador. 

Nessa contextura, mesmo que tenha conferido maior li-

berdade contratual ao hipersuficiente, o legislador optou por 

manter a limitação quanto às cláusulas que contravenham a lei, 

conforme caput do art. 444, excetuando no parágrafo único a 

prevalência da negociação individual entabulada pelo referido 

empregado apenas com relação a negociação coletiva. 

Dessa maneira, a Lei n. 13.467 de 2017 tratou de delinear 

os traços da negociação individual firmada por tais empregados, 

de modo que, no tocante a esta espécie de trabalhador, a dinâ-

mica de aplicação das normas legais e contratuais passam a di-

ferir dos demais prestadores de serviços subordinados. 

Veja-se que, em geral, somente possuem validade as ne-

gociações sobre direitos fundamentais individualmente pactua-

das pelos empregados se estas não levaram o trabalhador a situ-

ação prejudicial, devendo valer a norma mais benéfica, 

 
do Trabalho: Reforma trabalhista: principais alterações – atualizado de acordo com a 
MP n. 808 de 14 de novembro de 2017. São Paulo: LTr, 2018, p. 196. 
12 Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência 
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I - pacto quanto à jornada de tra-

balho, observados os limites constitucionais;  II - banco de horas anual; III - intervalo 
intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a 
seis horas; IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no 
13.189, de 19 de novembro de 2015; V - plano de cargos, salários e funções compatí-
veis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que 
se enquadram como funções de confiança; VI - regulamento empresarial; VII - repre-
sentante dos trabalhadores no local de trabalho; VIII - teletrabalho, regime de sobre-
aviso, e trabalho intermitente; 

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, 
e remuneração por desempenho individual; X - modalidade de registro de jornada de 
trabalho; XI - troca do dia de feriado;  XII - enquadramento do grau de insalubridade; 
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das auto-
ridades competentes do Ministério do Trabalho; XIV - prêmios de incentivo em bens 
ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo;  XV - participação 
nos lucros ou resultados da empresa. 
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considerando-se também o que dispõe a lei e os acordos e con-

venções coletivas aplicáveis ao contrato de trabalho. 

No entanto, para o empregado hipersuficiente, a vontade 

do legislador reformista foi a de que tal dinâmica não se apli-

casse inteiramente, uma vez que o referido trabalhador passa a 

ter ampliada a possibilidade de pactuar quanto às matérias reser-

vadas à prevalência da tutela coletiva sobre a lei, as quais estão 

previstas no art. 611-A da CLT, mesmo se disporem de forma 

diversa, cláusulas que somente seriam invalidadas se ofendes-

sem as normas de proteção ao trabalho conforme caput do art. 

444 da CLT. 

De fato, cabe mencionar que as normas protetivas que 

incidem sobre o contrato de trabalho a fim de proteger o empre-

gado se encontram em diversas leis esparsas, mas é possível ve-

rificar que a Constituição Federal de 1988 especifica um rol 

exemplificativo de direitos fundamentais do trabalhador que vi-

sam a sua proteção, e que estão previstos no corpo do art. 7º do 

diploma constitucional, entre os quais se encontra o direito ao 

reconhecimento das normas coletivas. 

Pontue-se que a previsão da lei infraconstitucional em 

ampliar as possibilidades de negociação assinada diretamente 

pelo empregado dito hipersuficiente implica em uma verdadeira 

supervalorização da negociação firmada por este trabalhador di-

retamente com o seu empregador sem a interferência do sindi-

cato, com prevalência, inclusive, sobre as disposições legais e 

coletivas. 

É nesse ponto que se questiona a possível existência de 

confronto entre a liberdade conferida pelo legislador ordinário e 

o direito à representação coletiva, visto que com a prevalência 

da negociação individual em relação as matérias previstas no art. 

611-A, as quais já pressupõe uma sobreposição à lei dada a lei-

tura do caput do referido dispositivo legal, afasta do empregado 

o reconhecimento integral dos acordos e convenções coletivas 

aplicáveis ao seu contrato de trabalho. 
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4. A LIBERDADE CONTRATUAL DO EMPREGADO E O 

DIREITO A NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

Em prosseguimento, cabe salientar que a previsão con-

tida no parágrafo único do art. 444 da CLT, em um primeiro mo-

mento, parece colidir frontalmente com o direito a negociação 

coletiva e com o direito ao reconhecimento dos acordos e con-

venções coletivas amparados constitucionalmente. 

A razão disso é que aos empregados urbanos e rurais a 

Constituição Federal de 1988 garantiu o direito fundamental a 

representação coletiva e ao reconhecimento das normas firma-

das pelo sindicato representativo de sua categoria. Essa disposi-

ção pode ser verificada no conteúdo previsto no art. 7º, XXVI 

do texto constitucional13. 

É de se pontuar, inclusive, que as negociações coletivas 

devem ter a participação sindical para que sejam válidas, por in-

teligência do art. 8º, VI da Constituição Federal, que prevê ser 

obrigatória a participação das entidades sindicais em negocia-

ções coletivas. 

Além disso, destaque-se que, ainda em seu art. 8º, inciso 

III, a Carta Magna também faz expressa referência a possibili-

dade de atuação sindical na tutela de direitos individuais, que 

dispõe que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões ju-

diciais ou administrativas”. 

É de se ressaltar que os referidos dispositivos constituci-

onais não fazem qualquer limitação quanto aos destinatários da 

norma, de modo que são aplicáveis a todos os contratos de em-

prego, constituindo-se, assim, a representação e negociação co-

letiva como direito fundamental dos empregados. 

 
13 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: (...) XXVI - reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho;  



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1063_ 

 

 

Não é demais salientar que no bojo do direito a negocia-

ção coletiva é possível verificar a possibilidade ao empregado 

de se fazer representado pelo ente coletivo ainda que seja facul-

tativa sua sindicalização (conforme art. 8º, V, da Constituição 

Federal), integrá-lo como representante sindical (art. 8º, VIII da 

CF), bem como o reconhecimento das normas coletivas a fim de 

que tenham incidência sobre o seu contrato de trabalho (art. 7º, 

XXVI da CF). 

Nesse ponto, Luís Roberto Barroso e Patrícia Perrone 

Campos Melo sustentam a importância da negociação coletiva 

para que se alcance o equilíbrio terapêutico entre capital e traba-

lho, possibilitando, de forma segura, ao empregado o exercício 

de autocompreensão, participação e autogoverno: 
A negociação coletiva é uma forma de superação de conflito 

que desempenha função política e social de grande relevância. 
De fato, ao incentivar o diálogo, ela tem uma atuação terapêu-

tica sobre o conflito entre capital e trabalho e possibilita que as 

próprias categorias econômicas e profissionais disponham so-

bre as regras às quais se submeterão, garantindo aos emprega-

dos um sentimento de valor e de kparticipação. É importante 

como experiência de autogoverno, como processo de autocom-

preensão e como exercício da habilidade e do poder de influ-

enciar a vida no trabalho e fora do trabalho. É, portanto, um 

mecanismo de consolidação da democracia e de consecução 

autônoma da paz social14. 

Dessa maneira, constata-se a pujança do direito de repre-

sentação coletiva, que, como dito, inclui a negociação coletiva e 

o reconhecimento das conquistas dela decorrentes, direitos per-

tencentes a todos os empregados, contemplando-se o empregado 

hipersuficiente. 

Em razão disso, afastar a incidência dos instrumentos 

 
14 BARROSO, Luís Roberto; MELLO, Patrícia Perrone Campos. O direito coletivo 
do trabalho no Supremo Tribunal Federal: planos de demissão incentivada e autono-
mia da vontade, um estudo de caso. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São 
Paulo, SP, v. 84, n. 2, abr./jun. 2018, p. 34-35. Disponível em: <https://juslabo-
ris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/143169/2018_barroso_luis_direito_co-
letivo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 20 nov. 2019. 
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coletivos firmados pelos sindicatos representativos dos empre-

gados hipersuficientes apresenta-se como uma medida violadora 

do direito fundamental de ser representado e usufruir das con-

quistas laborais alcançadas por sua categoria. 

Pontue-se, ainda, que a suposição de que o hipersufici-

ente não se encontra em lugar de vulnerabilidade, estando apto 

a emancipar-se do sindicato representativo de sua categoria pro-

fissional também não se apresenta como uma premissa válida. 

Isso porque o sindicato tem a função social de suprir a ausência 

de equilíbrio nas relações laborais, substituindo o trabalhador 

em negociações coletivas (e também no âmbito individual), a 

fim de garantir a realização de tratativas negociais com paridade 

de armas. 

É nesse contexto que José João Abrantes aponta que a 

tutela coletiva dos direitos fundamentais do trabalhador deve ser 

feita pelo sindicato que o representa, fine: 
O conjunto formado por liberdade sindical, negociação cole-

tiva e greve é, na verdade, condição necessária de todas as ou-

tras liberdades dos trabalhadores; só esses direitos coletivos 

podem compensar a fraqueza relativa dos trabalhadores relati-

vamente à empresa, bem como apenas a combinação entre au-

tonomia coletiva e intervenção legislativa é capaz de impor tra-

vões a eventuais abusos dos poderes patronais15. 

No tocante a negociação coletiva, Cyntia Maria de Pos-

sídio Oliveira Lima, pontua ter sido esta a principal ferramenta 

escolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro para tratar das 

questões que envolve os interesses coletivos dos trabalhadores, 

uma vez que a vulnerabilidade do empregado é suprida pela 

força dos entes sindicais16. 

Em verdade, da análise da realidade a qual está inserido 

o empregado hipersuficiente, o que se verifica é que tal obreiro 

 
15 ABRANTES, José João. Contrato de trabalho e direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005. p. 53. 
16 LIMA, Cyntia Maria de Possídio Oliveira. O conteúdo jurídico do princípio da in-
tervenção mínima na autonomia privada coletiva. Dissertação de Mestrado. Universi-
dade Federal da Bahia. Salvador, 2019, p. 96. 
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mantém-se dependente economicamente, bem como persiste em 

posição de subordinação, de modo que a percepção de salário 

razoavelmente maior do que a média e a obtenção de diploma de 

nível superior não o retira desta condição. 

Assim é que se mantendo subordinado, segue necessi-

tando da intervenção estatal e da representação sindical para coi-

bir eventuais abusos de direito perpetrados pelo empregador, 

parte, de fato, hipersuficiente da relação. 

 

5. POTENCIAL QUEBRA DA CONSCIÊNCIA E UNIÃO DA 

CLASSE TRABALHADORA 

 

Verifica-se, ainda, que com a supervalorização da nego-

ciação individual, especialmente no âmbito dos pactos entabula-

dos pelo empregado hipersuficiente, há um distanciamento da 

tutela de seus interesses pelo ente coletivo que representa a sua 

categoria. 

Em havendo a prevalência do acordo individual sobre o 

que fora decidido em sede de negociação coletiva, as condições 

contratuais firmadas pelo sindicato, ainda que benéficas, não se-

rão aplicadas ao contrato de trabalho do referido empregado. 

Essa lógica inverte a dinâmica própria do Direito do Tra-

balho no Brasil que, essencialmente, encontra em suas bases a 

representação coletiva como mecanismo de proteção fundamen-

tal do trabalhador que labora sob subordinação. 

Nesse contexto, ressalta-se o entendimento de Murilo 

Carvalho Sampaio de Oliveira onde mencionou que a crise do 

princípio da proteção não deve reconduzir a sua extirpação do 

ordenamento laboral, mas uma necessidade de repensá-lo, o que 

somente poderá ser alcançado por meio do fortalecimento da re-

presentação coletiva em detrimento dos caminhos que privile-

giem as individualidades, fine: 
Trata-se de, utopicamente, desvelar que a proteção que se al-

meja ao trabalhador não deve depender exclusivamente das 

medidas intervencionistas do Estado, o que configuraria a 
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vitória de uma (des)proteção regulatória com perversos exces-

sos sobre uma proteção emancipatória, ou seja, o primado da 

outorga (e controle) sobre a conquista. Ao contrário, a perspec-

tiva que se coloca é resgatar, na história companheira, a impor-

tância fundante da atuação coletiva na luta pela proteção nas 

relações de trabalho. Aliás, o companheiro, vindo de longe das 

associações de companheiros e oficiais da Idade Média (com-

pagnonnages), designa aquele que reparte o pão. Ou seja, 
aquele que compartilha as mesmas condições de trabalho (com 

o outro trabalhador), sabendo que somente juntos, partilhando 

sofrimentos (consciência coletiva), poderão contrapor-se ou re-

sistir fraternamente. Essa perspectiva irrompe e recompõe dois 

valores fundantes e basilares do Direito do Trabalho, que são 

recuperados no contexto contemporâneo, e, por isso, indispen-

sáveis para a tarefa do repensar. São a fraternidade, que atrai o 

perfil protetivo nas relações enfocadas individualmente entre 

trabalhador e empregador; e a consciência de classe, que res-

salta a imprescindibilidade de um ente coletivo renovado para 

os problemas hodiernos17. 

Especialmente no que se refere ao empregado hipersufi-

ciente, vê-se que o legislador entendeu este como um trabalha-

dor que pode negociar em igualdade de condições com o seu 

empregador. Essa visão de emancipação total do trabalhador 

quanto as garantias protetivas tem o potencial efeito de lhe afas-

tar da sua categoria de trabalho, uma vez que as normas coletivas 

firmadas por seu sindicato passarão ao largo do seu contrato. 

Ao longo da história, sabe-se que a consciência de classe 

foi e é elemento fundamental para se lograr a união dos traba-

lhadores18 e, por conseguinte, o fortalecimento da luta por me-

lhores condições de trabalho. No entanto, as novas previsões le-

gais referentes ao hipersuficiente importam em um forte 

 
17 OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio. Direito do Trabalho e emancipação. Re-
vista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 46, dez. 2007. ISSN 
2236-7284. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/14979>. 
Acesso em: 24 nov. 2019, p. 192. 
18 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos. Direito do trabalho e ideologia: meio sé-
culo de formação ideológica do direito do trabalho espanhol (1873-1923). Portugal: 
Almedina, 2001, p. 25 
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retrocesso referente a essa questão. 

Nesse sentido, vale trazer à exposição o contributo de 

Michele Thamyles Melo Abath onde afirmou que “esse empre-

gado, com o ‘direito’ de resolver seus conflitos individualmente, 

não se sindicalizará, pois não se reconhecerá como pertencente 

a uma classe”19, aprofundando-se a necessidade de sua proteção 

legal, haja vista a ausência de tutela coletiva. 

O que se constata, portanto, é que o afastamento do hi-

persuficiente com relação ao seu sindicato representativo poderá 

potencialmente acarretar no rompimento da consciência de 

classe que deve pautar o fortalecimento da atuação das entidades 

sindicais no trato das questões coletivas do trabalho. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

As mudanças nas relações laborais que são verificadas ao 

longo dos anos, de fato, devem demandar do legislador atualiza-

ção nas normas que regem os contratos de trabalho firmados de 

acordo com os novos contextos sociais, sob pena de que os re-

gramentos se tornem anacrônicos e distantes da realidade. 

Contudo, pontue-se que cabe ao legislador desempenhar 

o seu papel de legislar observando os princípios e objetivos nor-

teadores previstos na Constituição Federal, bússola para se al-

cançar o padrão de sociedade almejado pelo Brasil, enquanto na-

ção. 

Por meio do presente trabalho observou-se que o Consti-

tuinte originário elegeu a representação coletiva como meca-

nismo de apaziguamento do conflito localizado entre o capital e 

o trabalho, a fim de garantir que o empregado enquanto ser indi-

vidual esteja protegido contra eventuais retaliações do seu 

 
19 ABATH, Michelle Thamyles Melo. A fragilidade mais alta que o salto alto: a mu-
lher do alto escalão, o medo do desemprego e a falácia da hipersuficiência. Disserta-
ção de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 
2019. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Di-
reito_AbathMT_1.pdf. Acesso em: 10 nov. 2019, p. 94. 
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empregador, enquanto a entidade coletiva que o representa, lute 

por melhores condições laborais. 

Assim, dispor por uma autonomia individual ampliada 

com preponderância sobre as normas coletivas implica em afas-

tar do empregado hipersuficiente a concretização do seu direito 

fundamental de ter reconhecidas a integradas (ainda que tempo-

rariamente), as conquistas alcançadas por sua classe trabalha-

dora. 

Nesse contexto, considerando que o direito fundamental 

de ser representado coletivamente tem previsão constitucional, 

as legislações infraconstitucionais devem ser interpretadas de 

acordo com o primado da Carta Magna, essencialmente do 

quanto disposto no caput do art. 7º, de modo que não há como 

afastar a incidência de normas coletivas que garantam ao traba-

lhador a melhoria de sua condição social. 
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