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RESUMO

O tema desta pesquisa visa analisar a reforma trabalhista, quanto aos princípios da indisponibilidade e da irrenunciabilidade dos direitos 
trabalhistas em face do trabalhador hipersuficiente. A referida lei, prestes a completar dois anos de vigência, introduziu parágrafo único, ao artigo 
444, da CLT, permitindo que a livre estipulação das condições contratuais do empregado, portador 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, tenha a mesma eficácia legal 
e preponderância sobre os instrumentos coletivos, que em prática implica na possibilidade desse trabalhador firmar acordo individual trabalho, 
dispondo de garantias preconizadas pelos princípios da indisponibilidade e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O problema de 
pesquisa é: aferir se o empregado qualificado, que ocupa diferenciada posição na hierarquia da empresa, que percebe salários e benefícios 
superiores dos demais, tem capacidade de negociar condições contratuais diferenciadas? O objetivo geral, pertinente ao problema, foi de 
analisar, a luz dos julgados e jurisprudências do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que exerce jurisdição sobre os Estados do Pará e 
Amapá, se para tais trabalhadores a reforma trabalhista expõe a negociações prejudiciais, como a redução salarial e a renuncia ao acesso à tutela 
jurisdicional do Estado. A metodologia utilizada é a de análise dos julgados e jurisprudência do TRT8 cujo objeto tenha sido o posicionamento 
judicial quanto ao questionamento acerca da validade e eficácia dessas cláusulas nos contratos individuais de trabalho. A míngua de dissídios 
judicializados que tenham alcançados a fase recursal, os resultados tornam-se igualmente escassos e não abalizam conclusões consistentes de 
modo a representar dados confiáveis. A nova realidade nas relações de trabalho apresenta um tendência de flexibilização das normas de direito 
do trabalho, por outro lado é inegável que atendeu a um reclamo dos empregadores, que desejavam maior segurança jurídica nos compromissos 
firmados com os empregados altamente qualificados, ocupantes de elevadas e destacadas posições na estrutura hierárquica das empresas e que 
recebem altos salários. Assim, conclui-se que o presente trabalho apesar de não possuir dados relevantes, não quer dizer que o assunto não é 
relevante. Ao contrário, espera-se que a pesquisa atinja o resultado esperado e sirva de referência e base para pesquisas futuras sobre o tema, o 
qual com certeza possuem um leque de sub-ramos que ainda podem ser explorados.
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