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O HIPERSUFICIENTE

Interpretação clássica: hipossuficiente, ao extremo:

- Irrelevância de formação;

- Irrelevância de salário;

- Irrelevância de trâmites pré-contratuais;

- Irrelevância da atuação sindical protetiva (homologação rescisória).

Validação única da atuação judicial, com ou sem advogado.



O HIPERSUFICIENTE

Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em

tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam

aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art.

611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso

de 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.

Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula

compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa,

nos termos previstos na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.



O HIPERSUFICIENTE

• Art. 444 – Livre estipulação contratual equiparada ao 611-A –
prevalência sobre instrumento coletivo e eficácia legal -
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 –
hipersuficiente com educação superior 

• Art. 507-A. - remuneração seja superior a duas vezes o limite 
máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social - cláusula compromissória de arbitragem, 
desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua 
concordância expressa, nos termos previstos na Lei no 9.307, de 
23 de setembro de 1996 – hipersuficiente sem educação superior



O HIPERSUFICIENTE
Riscos e contestações:

(...)i) ela agride o princípio da isonomia, tratando desigualmente pessoas que, 
em tese, estão em situação igual, ii) portar diploma universitário, com a 
qualidade questionável de algumas Instituições de Ensino no Brasil, não torna o 
portador de diploma de nível superior agente diferenciado na negociação de 
condições contratuais e, iii) ainda, determinadas condições, como a redução 
salarial, continuam sob a égide da negociação coletiva, na medida em que a 
Constituição Federal impõe a esta circunstância específica, a obrigatoriedade de 
acordo ou convenção coletiva. Assim, jamais caberia negociação individual 
desta modificação temporária do contrato de trabalho, sob pena de desrespeito 
à Constituição Federal. (...)



O HIPERSUFICIENTE
Riscos e contestações:

(...) as cláusulas firmadas com os empregados que preenchem os 
requisitos legais cumulativos estabelecidos no §único, do artigo 444, da 
CLT, que não desrespeitem a Constituição Federal e a CLT, passam a ter 
mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, 
gerando, assim, maior estabilidade nos relacionamentos empregatícios e 
segurança para as partes, especialmente para o empregador.

(https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI272793,71043-
O+hipersuficiente+na+nova+legislacao+trabalhista)



O HIPERSUFICIENTE
Enunciados CONAMAT:

49. TRABALHADOR HIPERSUFICIENTE. ART. 444, PARÁGRAFO ÚNICO DA 
CLT I. O parágrafo único do art. 444 da CLT, acrescido pela Lei 
13.467/2017, contraria os princípios do Direito do Trabalho, afronta a 
Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXXII, além de outros) e o 
sistema internacional de proteção ao Trabalho, especialmente a 
Convenção 111 da OIT. II. A negociação individual somente pode 
prevalecer sobre o instrumento coletivo se mais favorável ao trabalhador 
e desde que não contravenha as disposições fundamentais de proteção 
ao trabalho, sob pena de nulidade e de afronta ao princípio da proteção 
(artigo 9º da CLT c/c o artigo 166, VI, do Código Civil).



O HIPERSUFICIENTE
Enunciados CONAMAT:

56. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO Cláusula compromissória de arbitragem. Art. 507-A da CLT. 
Impossibilidade de ser instituída em se tratando de créditos decorrentes 
da relação de trabalho, à luz do artigo 1º da Lei 9.307/96, art. 100 da 
CF/88, art. 1707 do CC e art. 844, § 4º, II da CLT. Caráter alimentar do 
crédito trabalhista. Indisponibilidade e inderrogabilidade dos direitos 
trabalhistas.



O HIPERSUFICIENTE

Não há inovação sem risco e não há mudança sem resistência
(sentença x acórdão) 

Riscos Presumidos x Maturidade Contratual

Respeitabilidade constitucional – prerrogativas legais e limites 
constitucionais



O HIPERSUFICIENTE
O QUE PREVÊ O ART. 611-A:

• I - pacto quanto à jornada de trabalho, 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 compatíveis com a condição 
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se 
enquadram como funções de confiança; 

• VI - regulamento empresarial; 

• VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

• VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm


O HIPERSUFICIENTE

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 autoridades 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



O HIPERSUFICIENTE
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do 
Trabalho observará o disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação. (LEGISLAÇÃO CIVIL 
CONTRATUAL)
§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar 
um vício do negócio jurídico.
§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou 
o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra 
dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo.
§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva 
ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta 
deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.
§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho 
deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que 
tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.”



O HIPERSUFICIENTE

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 
autoridades 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.



O HIPERSUFICIENTE

Restrições: art. 611-B e limitações expressas 
constitucionais

X (ou +)

Liberdade de contratação, autonomia de 
vontade e hierarquia normativa



O HIPERSUFICIENTE
Com educação superior, além da cláusula arbitral:

1) previsão expressa do cargo ser de confiança nos moldes do artigo 62, II, da CLT, se for o 
caso; 

2) redução de intervalo, modalidade de registro, prorrogação em ambiente insalubre e banco 
de horas; 

3) especificidades de férias (até 1/3 em conversão, alteração de data de início com benefício 
compensatório, possibilidade de revisão dos dias de férias x dias de antecedência, 
interrupção e retomada de férias, data de opção pelo abono, revisão da opção, etc); 

4) trocas de feriados; 
5) cláusulas de não concorrência – limites, prazos, região, compensação explícita;
6) Sigilo;
7) manutenção do contrato após determinado evento ou pagamento, sob pena de 

indenização ou ressarcimento;
8) especificação de medidas extra contratuais de interesse mútuo;
9) atuação para grupo econômico, empresas parceiras ou em interesses correlatos;
10) critérios de premiação.



O HIPERSUFICIENTE
Acordo específico prevendo a arbitragem para solução de conflitos, com a concordância expressa do 
empregado em negrito (art. 4º, Lei 9307/96);

Cláusula expressa no contrato de trabalho ou em aditivo específico:
“as partes concordam expressamente, de conformidade com o Art. 507-A da CLT, e comprometem-se a 
submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente ao presente contrato de trabalho 
e da relação de emprego estabelecida, de conformidade com as diretrizes estabelecidas em documento 
próprio e conforme Lei 9307/96.”

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem a empresa ____________________, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
_____________________, neste ato denominada simplesmente Empregadora e o Sr. 
______________________, portador da CTPS n.º ______, série ______, inscrito no CPF sob o número 
_______________, a seguir simplesmente denominado de Empregado, por mútuo consentimento e 
consoante dispõe o artigo 444, parágrafo único, da CLT, com equivalência ao artigo 611-A, da CLT, 
resolvem firmar o presente ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO, nos seguintes termos:
CLÁUSULA 1.ª - Por mútuo consentimento as partes convencionam que



Considerações finais



Obrigado!

Cesar Luiz Pasold Júnior

Cesarpasold.junior@mtostes.com.br

Marcelo Tostes Advogados

www.mtostes.com.br


