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RESUMO

Este projeto de pesquisa visa analisar a reforma trabalhista, promovida pela Lei n. 13.467/2017, quanto aos princípios da indisponibilidade e da 
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas em face do trabalhador hipersuficiente. Antes dessa reforma havia a figura do trabalhador 
hipossuficiente, traduzido no empregado comum, que se mantem de seu salário, com parcos recursos, não raramente, levando uma vida de 
sacrifícios e privações e que em muitas vezes, não reúne recursos financeiros para uma existência digna, nesse contexto, o empregado é objeto da 
tutela dos institutos protetivos juslaborais, calcados nos princípios específicos do Direito do Trabalho, que ao cumprirem suas funções, acabam 
por estabelecer, um anteparo contrário as alterações contratuais que venha redundar em prejuízo ao trabalhador. No entanto, ao bojo das 
alterações realizadas na Consolidação da Leis do Trabalho, surgiu um novo tipo, o hipersuficiente, possuindo como características, ter curso de 
nível superior; perceber salário mensal igual ou superior a duas vezes o teto de benefícios previdenciários; tomar parte em acordo individual 
trabalho, dispondo sobre essa permissão e, aceitar, perante o seu empregador, as condições contidas na CLT acerca de direitos trabalhistas que 
podem ser disponibilizados mediante tal avença entre as partes. A projeção que se faz é esta nova realidade possa acarretar o afastamento da 
tutela trabalhista à estes trabalhadores, pois ao disporem dos direitos, antes indisponíveis e irrenunciáveis, o hipersuficiente poderá ficar 
vulnerável. Assim, propõe-se, analisar os critérios legais e como eles se relacionam com estrutura principiológica laboral, estratificada no 
entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, e, por analogia, outras normas legais. A pesquisa justifica-se pelo fato de que historicamente o 
Direito do Trabalho sempre se afigurou como o ramo das Ciências Jurídicas que têm por escopo proteger o trabalhador, devido à inferioridade 
que se encontra no contrato de trabalho e, pela sua posição econômica de dependência  e de subordinação ao empregador. Sabendo-se que os 
princípios da indisponibilidade e o da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas são aqueles que sofrem influência direta através dessa alteração, 
faz-se necessário perquirir de que modo essa relativização podem impactar aos contratos de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. 
De todo modo, o ponto fulcral da pesquisa não é aleatório, pois afeta milhares de brasileiros que se inserem na caracterização de empregado 
hipersuficiente, revelando aqui o seu caráter de interesse social. A pesquisa faz-se justificar também, pelo fato do atual momento econômico de 
recessão vivido pelo Brasil, ter servido de um dos argumentos que corroboraram para reforma trabalhista, daí a necessidade de se avaliar, 
também, até que ponto essa proposição justifica a mitigação de direitos, se a alternativa adotada pelo legislador pátrio consubstancia-se em única 
proposta viável para desonerar o custo do empregador. Como objetivo geral, buscar-se-á analisar de que modo a relativização desses princípios, 
podem impactar aos contratos de trabalho envolvendo o empregado hipersuficiente. Pelo qual, buscar-se-á definir se o permissivo para negociar 
diretamente com o empregador, os direitos listados no art. 611-A da CLT é potencialmente capaz de impingir a esta espécie de empregado apenas 
sacrifícios ou privações. E como objetivos específicos, Identificar as possíveis consequências da relativização dos direitos trabalhistas assim como 
o previsto no art. 444, parágrafo único da CLT; bem como, discutir a possibilidade de abertura de precedente legal às futuras relativizações de 
outros princípios, em efeito cascata, reduzindo direitos adquiridos; ainda buscar-se-á estudar os impactos da relativização de direitos trabalhistas 
na relação emprego em seus aspectos psicossocial e econômicos; em seguida, pretende-se verificar a possibilidade dos empregados que se 
enquadram nas carac
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