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RESUMO

O presente projeto de pesquisa tem como tema a reforma trabalhista face a garantia da melhoria de condição social prevista no artigo 7º da 
CRFB/88. O trabalho teve como objetivo a análise da reforma trabalhista quanto a observância da melhoria de condição social do trabalhadores 
como garantia constitucional. Nessa medida pretendeu-se demonstrar as principais alterações e o dever constitucional dos direitos sociais 
levando sempre a garantia de melhores condições de vida aos trabalhadores. Propõe-se  responder se tais dispositivos da reforma trazem a 
melhoria da condição social, prevista constitucionalmente, como um prisma de um direito fundamental. O Direito Social visa a ação do Estado, 
expresso na Constituição, com o intuito de proporcionar melhores condições de vida, portanto os trabalhadores durante séculos de sua luta pelo 
trabalho digno, conquistaram normas de proteção. O Direito do Trabalho é um direito protecionista, protegendo os mais fracos, com mecanismos 
de proteção social, trazendo o equilíbrio social, a igualização de situações sociais desiguais. As alterações através da Lei 13.467/17, tais como, a 
transformação da jornada parcial de 30 horas; retirada do direito de receber hora cheia como horas extras, no intervalo intrajornada; o 
teletrabalho não ter o direito a horas extras; a autorização para a demissão em massa sem negociação coletiva; complexidade para equiparação 
salarial; a modificação do que vem a ser considerado salário; quantificação do dano moral, beneficiário de justiça gratuita ter que pagar perícia; 
em nada melhora a condição social do trabalhador. A metodologia empregada foi de revisão bibliográfica. O Resultado do trabalho foi que o 
trabalhador perdeu direitos sociais conquistados com muita luta ao longo da história, ficando desprotegido em diversos dispositivos da reforma 
trabalhista, portanto nas mãos do capitalismo, bem como houve a mitigação dos princípios inerentes do direito do trabalho, e a violação do 
principio fundamental constitucional que é a garantia de normas que visem a melhoria da condição social, sendo portanto ser considerada, em 
vários dispositivos, inconstitucional.
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