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RESUMO 

  

  

Em 2017, ocorreu uma reforma trabalhista, com a aprovação das leis 13.427/2017 e 

13.467/2017. Este trabalho objetiva geral analisar a percepção dos profissionais de 

Secretariado Executivo sobre a reforma trabalhista de 2017 e como objetivos específicos: 

identificar as mudanças na legislação trabalhista pós-reforma de 2017; averiguar o 

conhecimento de secretários executivos a respeito das alterações legislativas em questão e 

analisar a percepção de secretários executivos acerca das modificações trabalhistas  e o 

impacto na atuação profissional. O presente estudo traz como principal questionamento: qual 

a percepção dos profissionais de Secretariado Executivo acerca das mudanças na legislação 

trabalhista. Nesta pesquisa, utilizou-se como metodologia, pesquisa documental, 

levantamento de campo, referendada na  técnica de coleta dos dados. Foi elaborado um 

questionário misto, aplicado a 36 profissionais egressos do curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo da Universidade Federal do Ceará. Como principais resultados 

salienta-se o desconhecimento de profissionais ligados ao setor público acerca de diversos 

aspectos das mudanças trabalhistas, à exemplo das alterações concernentes à proteção a 

maternidade, considerada como irrelevante. Outro aspecto ressaltado refere-se às mudanças 

no teletrabalho consideradas negativas, evidenciando o caráter unilateral na elaboração das 

reformas, a supressão de direitos e o cunho patronal. Sobre o impacto na atuação profissional, 

além das declarações de desconhecimento e necessidade de aprofundamento no tema, 

revelaram-se posicionamentos positivos, destacando-se a flexibilidade e adaptabilidade na 

relação empregado-empregador alcançada com as mudanças, posicionamento mediador 

elencando que há tanto prejuízos como benefícios e o aspecto mais citado em relação a 

conotação negativa para a profissão, referiu-se ao Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018. 

 

Palavras chave: Reforma Trabalhista. Impactos na Profissão. Secretariado Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2017, a labor reform occurred, with the approval of laws 13,427 / 2017 and 13,467 / 2017. 

This paper aims to analyze the perception of the Executive Secretariat professionals about the 

2017 labor reform and its specific objectives: to identify changes in the post-retirement labor 

legislation of 2017; to verify the knowledge of executive secretaries regarding the legislative 

changes in question and to analyze the perception of executive secretaries about the labor 

modifications and the impact on the professional performance. The present study has as main 

question: what is the perception of the Executive Secretariat professionals about changes in 

labor legislation. In this research, we used documentary research and a field survey, using as a 

data collection technique a mixed questionnaire applied to 36 professionals who graduated 

from the Bachelor's degree in Executive Secretariat of the Federal University of Ceará. The 

main results are the lack of knowledge of professionals related to the public sector on various 

aspects of labor changes, such as the changes concerning maternity protection considered 

irrelevant. Another highlighted aspect refers to the changes in telework considered negative, 

evidencing the unilateral character in the elaboration of the reforms, the suppression of rights 

and the employer's stamp. On the impact on the professional performance, besides the 

declarations of ignorance and the need to deepen the subject, positive placements were 

revealed, highlighting the flexibility and adaptability in the employee-employer relationship 

achieved with the changes, mediating positioning, reporting that there are as much damages as 

benefits and the most quoted aspect in relation to the negative connotation for the profession, 

referred to Decree 9.262, of January 9, 2018. 

 

Key words: Labor Reform. Impacts on the profession. Executive Secretariat. 
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1  INTRODUÇÃO 

As condições de trabalho modificaram-se ao longo dos anos, outrora o trabalho 

era atribuído aos escravos e aos servos, enquanto os senhores feudais que faziam parte da 

nobreza feudal, não se dedicavam ao trabalho. Com a Revolução Industrial, quando passaram 

a ser utilizadas máquinas na produção, começaram a surgir novas condições de trabalho 

(MARTINS, 2018). 

De acordo com Oliveira (2016), no século XIX não se falava em relações 

trabalhistas no Brasil. As regras trabalhistas surgiram, conforme Martins (2016), através de 

Getúlio Vargas em meados de 1930, particularmente, com a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, passando a expedir decretos sobre profissões. A criação desse 

Ministério foi uma das iniciativas inaugurais do governo no que tange às relações trabalhistas. 

Já a regulação do trabalho das mulheres se deu em 1932 e a Justiça do Trabalho foi criada em 

1939.Vale destacar que o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprovou a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o objetivo de regulamentar as relações 

individuais e coletivas do trabalho, nela previstas, surgindo assim, como uma necessidade 

constitucional, após a criação da Justiça do Trabalho (BRASIL, 1943). 

 Os modos de organização do trabalho sofreram sucessivas transformações ao 

longo do tempo,  e podemos destacar: a migração dos empregos da indústria para o setor de 

serviços; o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho; os contratos de trabalho 

com remunerações variáveis; a jornada de trabalho com horários flexíveis; as modalidades de 

contratação ainda não previstas em lei; o aumento da informalidade; a exigência de maior 

capacitação do trabalhador, para utilização de tecnologias  sofisticadas; o crescimento do 

teletrabalho em grandes escalas; a informatização de diversas atividades empresariais, o que 

acaba dividindo os trabalhadores de acordo com sua capacitação profissional e seu 

conhecimento. (OLIVEIRA et al., 2016). 

De acordo com Martins e Braz (2008, p.12) a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 é um marco na proteção dos direitos fundamentais. Tais direitos 

são condições de garantia de existência mínima e digna do ser humano, sendo tutelados por 

esse sistema constitucional de proteção, desta forma, o texto constitucional consolidou um 

patamar mínimo de direitos fundamentais que devem ser respeitados e concretizados pelo 

legislador infraconstitucional, com o desiderato de promover a máxima efetividade dos 

direitos conquistados. Nessa perspectiva o princípio da proibição ao retrocesso social, 

implicitamente previsto no caput do artigo 7º, da Constituição da República de 1988, assume 
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extrema relevância na ordem constitucional brasileira. 

E foi nesse cenário que a reforma trabalhista de 2017 ocorreu,  com a aprovação 

da lei 13.467/2017 promovida pelo Projeto de Lei nº 6.787/2016, ancorada em três eixos: 

consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos, e da publicação da Medida 

Provisória 808/2017, trouxe inúmeras mudanças para a classe trabalhadora brasileira, e em 

curto médio e longo prazo irão modificar significativamente o modo como se dá às relações 

de trabalho. 

Neste contexto de mudanças de legislação e com a publicação da Portaria 9.262 

de 09 de janeiro de 2018 que extingue os cargos de Técnico em Secretariado, Secretário e 

Secretária Executiva do âmbito federal, pretende-se através deste trabalho verificar a 

percepção dos profissionais de secretariado executivo acerca desse tema tão atual e relevante 

para a classe. Diante dessa realidade, o presente estudo traz como principal questionamento: 

qual a percepção dos profissionais de Secretariado Executivo acerca das mudanças na 

legislação trabalhista ocasionadas pela publicação da lei 13467/2017 e da Medida Provisória 

808/2017? Em busca da resposta, esta pesquisa tem como  objetivo geral  analisar a percepção 

dos profissionais de Secretariado Executivo sobre a reforma trabalhista de 2017 e como 

objetivos específicos:   

1) Identificar as mudanças na legislação trabalhista pós-reforma de 2017; 

2) Averiguar o conhecimento de secretários executivos a respeito das alterações 

legislativas em questão; 

3) Analisar a percepção de secretários executivo acerca das modificações 

trabalhistas e o impacto na atuação profissional. 

Como justificativa ao trabalho, temos que a mudança na legislação trabalhista 

impacta a vida profissional do secretário executivo, visto que, as alterações legislativas 

ocorridas afetam todas as classes de trabalhadores brasileiros. Além disso, nas buscas 

realizadas foram identificadas apenas a existência de estudos relacionados ao contexto geral 

da reforma e em relação a edição do Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018 extingue 

cargos efetivos na Administração Pública Federal, incluindo, dentre outras, a categoria de 

Secretários.  Outra justificativa relevante é a inexistência de pesquisas acerca da reforma 

Trabalhista especificamente para o Secretariado Executivo. Desta forma, a pesquisa sobre o 

tema torna-se ainda mais significativa.  

Este trabalho está divido em 6 capítulos. O capítulo introdutório faz uma breve 

evolução histórica do Direito do Trabalho  no Brasil. Aqui, ressalta-se que o histórico do 

Direito do Trabalho é muito mais complexo do que será tratado. Entretanto, foram apontados 
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os pontos mais relevantes de cada época para o entendimento da conclusão chegada na 

pesquisa, além disso falará acerca da principiologia do Direito do Trabalho, com destaque 

para os conceitos desenvolvidos por Maurício Godinho Delgado e Luciano Martinez, dentre 

outros autores. 

 A segunda  parte irá adentrar na reforma propriamente dita, elencando as 

mudanças ocorridas na CLT após a edição da Lei 13.467/2017. Após tais análises, o segundo 

capítulo comenta algumas mudanças implementadas pela Lei 13.467/2017 nos artigos da 

CLT, tendo como objetivo analisar a compatibilidade de tais alterações com os institutos 

vistos no capítulo inaugural, bem como será apresentada uma breve evolução dos marcos 

legislativos e históricos que influenciaram e delimitaram a profissão de Secretário Executivo 

Depois de vistas e comentadas as alterações no texto da CLT, o terceiro capítulo 

tem como foco mostrar a análise do questionário enviados aos profissionais de secretariado 

executivo egressos da UFC, analisando a percepção de tais profissionais acerca das mudanças 

implementadas  e os destaques para quais pontos mais influenciam no desempenho 

profissional dos mesmos. O quarto mostra pormenorizadamente todo o desenvolvimento 

metodológico da pesquisa. Já o quinto capítulo apresenta os resultados obtidos e a sua análise. 

Por fim, o sexto capítulo traz as considerações finais acerca do presente estudo. 
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2  DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL: EVOLUÇÃO E PRINCIPIOLOGIA 

 

Este  capítulo apresenta a evolução histórica do Direito do Trabalho no Brasil, e 

vale salientar que o histórico do Direito do Trabalho é muito mais complexo do que será 

tratado. Entretanto, foram apontados os pontos mais relevantes de cada época para o 

entendimento da conclusão chegada na pesquisa, além disso falará acerca da principiologia do 

direito do Trabalho. 

2.1 Evolução histórica do Direito do Trabalho no Brasil 

O Direito do Trabalho nasceu para tutelar os trabalhadores hipossuficientes, que 

necessitam da sua proteção normativa para alcançar um nível de vida digno. De fato, Abrantes 

(2005, p. 255) observa que os valores intrínsecos ao Direito do Trabalho visam a garantia dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. Especificamente analisando a evolução deste mister 

em nosso país, percebe-se que ela não começa com o descobrimento.   De acordo com Pessoa 

(2012, p. 05) a atividade econômica que se desenvolvia no Brasil-Colônia era restrita ao 

extrativismo vegetal e mineral com a utilização da mão-de-obra quase exclusiva dos 

indígenas.  A partir do século XVIII, houve alguma tentativa de se iniciar a atividade de 

comércio e de indústria no Brasil.  Todavia, Carvalho (2009, p. 4)  havia explicado que  em 

1785, o “Alvará de Dona Maria” ordenou a extinção de todas as fábricas e manufaturas 

existentes na colônia, para que não fossem prejudicadas a agricultura e a mineração. 

Em 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, restabeleceu-se a liberdade 

industrial e começaram a funcionar, e segundo Barros (2015) já em 1810, as primeiras 

indústrias têxteis, e siderúrgicas em Minas Gerais e São Paulo. Logo após a proclamação da 

Independência, já em 1824, foi outorgada a Constituição do Império, que aboliu as 

corporações de ofício. Sob influência do ideário liberal, Carvalho (2004, p. 21) explicou que 

preceituado pela Revolução Francesa, surgiram as primeiras leis esparsas que viriam regular 

os contratos escritos sobre prestação de serviços. 

Analisando as forças criadoras do direito do trabalho no Brasil, Sussekind et al 

(2005, p. 50) enfatizam que os movimentos sociais no país foram descendentes, ao contrário 

de países como Inglaterra, França e México, que assistiram a movimentos ascendentes.  

Segundo  De Oliveira  (1997, p. 75-81), no Brasil, a história jurídica do trabalho 

pode ser dividida em três fases. A primeira vai da independência à abolição da escravatura 

(1888), quando o trabalho escravo frustrava o desenvolvimento da legislação específica. A 
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segunda fase vai da abolição da escravatura até a Revolução de 1930. A terceira começa com 

a Revolução de 1930 e prossegue até os nossos dias. Até então, era tímida a produção 

legislativa em nosso país no âmbito trabalhista, além de precária a incidência dos seus 

preceitos, inclusive pela inexistência de fiscalização adequada. 

Dentro da terceira fase, o marco foi a promulgação do Decreto 5.452 promulgado 

em 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943, 

n.p). E apesar da nomenclatura CLT fez complementações e alterações em relação à 

legislação preexistente.  Explanando tais alterações, Sussekind et al (2005, p. 61) discorrem 

que, para ordenar sistematicamente leis trabalhistas de diferentes momentos políticos, tornou-

se necessário promover algumas modificações, desfazer antagonismos e, principalmente, 

preencher vazios legislativos com disposições que poderiam ordenar o sistema. 

Importante frisar que a CLT excluía do seu contexto de proteção os trabalhadores 

domésticos e os rurais. Essas categorias só tiveram seus estatutos próprios aprovados no início 

da década de 70.  Assim, a Lei nº. 5859 (BRASIL, 1972, n.p) dispôs sobre a profissão de 

empregado doméstico, em vigor até 2014  e a Lei nº.  5889 (BRASIL, 1973, n.p)  estatui as 

normas do trabalho rural. 

Analisando o  contexto histórico, Silva Neto (2006, p. 52-58) destacou a evolução 

do constitucionalismo social no Brasil, traçando um paralelo entre os vários documentos 

editados com o mesmo fim , destacando que a Constituição de 1824 refletiu a ideologia liberal 

dominante, enquanto a Constituição de 1891 não trouxe qualquer avanço, e que notadamente 

a Constituição de 1934 é um marco na evolução histórica de nosso direito constitucional, 

garantindo e inscrevendo os direitos sociais, incorporando o sentido social do direito e 

ampliando os horizontes do direito social à família, à educação e à saúde. 

A Carta Magna de 1934 foi a primeira a trazer um caráter não discriminatório e, 

nas palavras de Alice Monteiro de Barros, 

Assegurava a igualdade de salário entre homens e mulheres e proibia o trabalho 

destas últimas em condições insalubre, preconizava a assistência médica e 

sanitária à gestante, garantindo-lhe um descanso antes e depois do parto, sem 

prejuízo do salário e do emprego, preceitos estes já consagrados no Decreto n. 

21.417-A, de 1932. (BARROS, 1995, p. 219) 

  

Ainda de acordo com o mesmo autor Silva Neto (2006, p. 52-58) a Constituição 

de 1937 (BRASIL, 1937, n.p) não diminuiu as normas constitucionais trabalhistas, mas houve 

diferença de tratamento, em especial em relação ao direito coletivo do trabalho, ademais a 

Constituição de 1946 caracterizou-se pela diversidade e pluralismo no tocante à assembleia 

constituinte e prescreveu a organização do Estado de acordo com  o postulado da justiça 
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social, promovendo a conciliação, a um só tempo, da livre iniciativa com a valorização do 

trabalho humano. A Constituição de 1967, embora inserida no contexto do golpe militar, não 

deixou de contemplar os direitos sociais. Sob a vigência da Emenda Constitucional de 1969, 

os direitos sociais passaram a ser subordinados à ordem econômica. Por fim, a Constituição 

de 1988 representa um grande avanço, ampliando o tratamento dos direitos sociais. 

A Constituição de 1988, sem dúvida, ampliou os direitos dos empregados, e 

trouxe nas palavras de Delgado (2006, p. 77) o direito fundamental ao trabalho digno, e não é 

à toa a Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã, para Gomes (2002, p.62) 

ela foi responsável criar um novo patamar de cidadania no Brasil “expandindo os direitos 

políticos, resguardando os civis e incorporando os sociais. 

2.2 Principiologia do Direito do Trabalho 

  

No ramo trabalhista, Sussekind (2004, p.63) alega que os princípios, segundo 

orienta a CLT, se inserem como fontes para que o legislador e o aplicador de direito recorram 

para o saneamento de omissões nas relações de trabalho, o que é complementado pelo 

posicionamento de Delgado (2016, p. 196) os princípios gerais não são aplicados de forma 

“nua e crua” no Direito do Trabalho, uma vez que para sua aplicabilidade são necessárias 

adequações, de modo que eles não venham a contrariar alguma diretriz geral do ramo em que 

estão sendo inseridos. 

Conclui Delgado (2016, p. 199) que no Direito do Trabalho os princípios são 

construídos frente a uma noção de diferenciação social, econômica e política entre os sujeitos 

da relação jurídica (no caso, o empregador e o empregado). Trata-se de um direito que se 

baseia bastante na defesa de um ser individual, caracterizado pela imagem do trabalhador, que 

se encontra em uma posição desfavorável na relação jurídica em questão. Ou seja, os 

princípios, aqui, buscam equilibrar a relação desigual que se estabelece na relação de 

emprego. 

 

2.2.1 Princípios Trabalhistas: aspectos básicos 

  

A Constituição Federal de 1988 em seu texto, colocou diversos direitos sociais 

trabalhistas mínimos, com o objetivo de proteger a relação de emprego e barrar os abusos do 

capital sobre o trabalhador. Martinez (2016, p. 166-167) enfatiza que foi vetada pela Carta 
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Magna, qualquer mudança, tanto na legislação, quanto nos contratos trabalhistas que venham 

a desrespeitar os direitos nela inseridos. Porém, há uma ressalva, na qual as mudanças serão 

permitidas, que são os casos em que se constata melhorias em prol do trabalhador. A seguir 

destacam-se os princípios trabalhistas e seus principais aspectos. 

O princípio da proibição ao retrocesso social impõe que o Estado, após a 

constitucionalização de um direito fundamental, não poderá retroceder, ou seja, praticar atos 

contrários à efetividade do direito e a sua fruição, “sem a correspondente adoção de outra 

medida efetiva substitutiva ou equivalente” (DERBLI, 2007, p. 223). Não pode, portanto, 

praticar atos tendentes a reduzir a eficácia de direito fundamental, e a cerca deste tema Sarlet 

(2007, p. 434-435) disserta que: 

[...] são bases do princípio da proibição do retrocesso à dignidade da pessoa humana, 

o Estado Democrático e Social de Direito, a máxima efetividade das normas 

constitucionais, a segurança jurídica, a proteção da confiança e da boa-fé. 

Para Canotilho (2003, p. 339) o princípio da democracia social e econômica aponta 

para a proibição do retrocesso social e ainda descreve que: 

 

Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e económicos (ex.: direito dos 

trabalhadores, direito à assistência, direito à educação), uma vez obtido um 

determinado grau de realização, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia 

institucional e um direito subjectivo. A “proibição de retrocesso social” nada pode 

fazer contra as recessões e crises económicas (reversibilidade fáctica), mas o 

princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança 

social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do princípio 

da protecção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito económico, social 

e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela 

dignidade da pessoa humana. 

 

Mendes (2015, p. 645) define o princípio da proibição do retrocesso como sendo 

“a impossibilidade de extinguir direitos sociais já implementados evitando-se o retrocesso ou 

limitação que atinja o seu núcleo essencial”. O Poder Legislativo não está obrigado a apenas 

concretizar os direitos sociais, mas, após criá-los, possui o dever de mantê-los, de preservar a 

sua máxima efetividade, haja vista sua vinculação às normas constitucionais. Quanto ao 

princípio da proibição do retrocesso 

Ressalta-se que, assim como os demais princípios constitucionais, o princípio da 

vedação do retrocesso não se reveste de caráter absoluto, mas exige que as alterações que 

possam ser realizadas pelo legislador infraconstitucional não afetem diretamente o conteúdo 
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mínimo, a essência dos direitos fundamentais, inclusive os direitos sociais, assegurados 

constitucionalmente, retirando ou reduzindo-lhes a efetividade. 

Dessa maneira,  espera-se a adequação das normas trabalhistas às novas realidades 

que surgem com o desenvolvimento da sociedade nas suas relações laborais; entretanto o que 

é execrável, sob a perspectiva do princípio da vedação do retrocesso, é a adoção de medidas 

retrocessivas de direitos, sem a adoção de outra compensativa que melhore a posição do 

trabalhador de forma concreta e efetiva, devendo prevalecer a proteção e a busca pela justiça 

social. 

Tal princípio atua como como limítrofe ao legislador, impedindo-lhe de adotar 

medidas destinadas a reduzir a efetividade dos direitos sociais reconhecidos e sedimentados. 

O princípio se apresenta como valioso instrumento garantidor da dignidade da pessoa 

humana, da segurança jurídica e da estabilidade das próprias posições jurídicas, sendo, assim, 

barreira e limite às flexibilizações maléficas à legislação trabalhista, garantidora dos direitos 

protetores dos trabalhadores. 

O Princípio da Proteção surgiu inserido num contexto constitucionalizado, no 

qual fica evidente o reconhecimento de uma relação desigual no âmbito trabalhista, na 

mesma obra o  autor ratifica que é uma espécie de intervenção estatal nas relações de 

trabalho, caracterizando-se como uma norma imperativa, que se insere em um contexto no 

qual as relações jurídicas não se constituem como equivalentes e, por isso, surge a 

necessidade de criar mecanismos que protejam os vulneráveis, ou seja, é um princípio 

voltado para a proteção da parte hipossuficiente na relação de trabalho (o empregado) e que 

visa buscar o equilíbrio nessa relação. 

O fato é que segundo Cassar (2014, p. 213) o trabalhador está sempre inserido 

em uma relação desigual, seja por ser economicamente vulnerável, seja por necessitar do 

emprego para sua sobrevivência e por esse motivo vir a aceitar condições menos dignas de 

trabalho entre outros fatores que fazem com que o empregador se situa em posição de 

superioridade na relação de emprego. 

Assim, Barbosa apud Sussekind (2018, p. 20) afirma que existem três 

subdivisões do princípio da proteção ao trabalhador, que são: princípio da norma mais 

favorável, princípio da condição mais benéfica e o princípio do “in dubio pro operário”. 

Em relação ao princípio da norma mais favorável, Martinez (2016, p. 160) 

disserta que, em busca de  um equilíbrio contratual entre as partes desiguais, esta variável 

do princípio da proteção diz que em uma situação em que há uma variedade de fontes em 

vigência, cabe ao aplicador de direito utilizar aquela que mais favorecer o empregado, 
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entretanto Cassar (2014, p. 224) esclarece que, quando a norma se configura mais favorável 

ao empregado, porém venha a violar dispositivo expresso em lei ou que venha a ser 

inconstitucional. Nesses casos, mesmo que mais benéfica ao trabalhador, a lei não poderá 

ser aplicada. 

Concernente ao princípio da condição mais benéfica, Delgado (2016, p. 205-206) 

percebe-se que possui ligação direta com o Artigo 5º, Inciso XXXVI da Constituição Federal, 

no que tange o direito adquirido, uma vez que se preocupa com a garantia, ao longo do 

contrato, da cláusula que for mais vantajosa ao trabalhador. Ou seja, tal princípio estipula que 

as cláusulas só irão ser modificadas se, posteriormente, surgirem outras mais benéficas, 

mantendo-se intocável o contrato em qualquer outra ocasião em face do direito aqui 

adquirido. 

Por fim, temos o sub-princípio “in dubio pro operário”, elucidado por Martinez 

(2016, p; 172) que diz respeito à situação em que apresenta-se diversas interpretações acerca 

de um único dispositivo, devendo ser escolhida aquela que possuir uma interpretação mais 

favorável ao trabalhador, uma vez que este é a parte hipossuficiente do contrato de trabalho. 

Há de se lembrar que esta variável só merece ser aceita em casos de dúvida, não existindo 

razões para ser usada quando não se têm incerteza interpretativa. 

Outro princípio presente no ordenamento jurídico brasileiro é o princípio da 

continuidade da relação de emprego, na qual busca impor a ideia de que a relação de emprego 

oriunda de um contrato trabalhista tende a ser, via de regra, longeva, de modo que venha a 

conferir ao empregado certa estabilidade. Com isso, Cassar (2014, p.233) presume que os 

contratos trabalhistas sejam de tempo indeterminado, sendo necessária previsão expressa 

quando se tratar de contrato a termo. 

Em outras palavras, com base nesse princípio, Martinez (2016, p; 186-187) 

corrobora com a autora citada anteriormente,  quando afirma que na relação de trabalho o 

trabalhador não tenha a intenção de pôr fim ao seu contrato, fazendo com que as dispensas 

sejam, a priori, por motivação patronal e sem justa causa, até que se prove o contrário. Com 

relação a isso, a Súmula 212 do Tribunal Superior do Trabalho reforça a ideia de continuidade 

do vínculo de trabalho:  

SÚMULA Nº 212 - DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA 

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de 

serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da 

relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. 
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Interpretando-se o enunciado acima, conclui-se que, para a Corte Superior 

Trabalhista, o princípio da continuidade da relação de emprego, além de fundamentar a 

preservação dos contratos de trabalho, também repercute na esfera processual, uma vez que 

estabelece presunção favorável ao obreiro quanto ao término do vínculo de emprego, 

distribuindo-se, ato contínuo, o encargo da prova ao empregador. 

 Destaca-se, ainda o princípio da primazia da realidade, o qual  de forma 

simplificada, Delgado (2016, p. 214) conceituou que o princípio da primazia da realidade 

coloca a realidade em um patamar superior ao da forma contratual, exemplificando que, 

quando um trabalhador exerce uma determinada função, embora não tenha permissão legal 

para realizar esta, não é porque a realidade dos fatos seja favorável a ele que a lei não será 

observada, uma vez que o seu contrato iria configurar como nulo, por se tratar se objeto ilícito 

e também elencou que em caso de fraude nos chamados contratos de prestação de serviços em 

que, na sua realidade, observa-se todos os elementos fático-jurídicos de uma relação de 

emprego, quais são: pessoalidade, continuidade, onerosidade e subordinação. Em casos como 

esses, em que a realidade se difere do que está estipulado nos contratos, o princípio da 

primazia da realidade entra em ação, para fins de solucionar possível litígio trabalhista. 

No entanto, lembra Luciano Martinez (2016, p. 188), que apesar de ser 

classificado como  um princípio protetivo, a primazia da realidade pode ser utilizada tanto a 

favor, como contra o empregado, uma vez que preza pela realidade e não por aquilo que o 

empregado venha a apresentar como fatos, ainda que na grande maioria das vezes, é o 

empregado que sofre com o “mascaramento” da verdade nos documentos trabalhistas, já que 

por meio dessa artimanha é possível suprimir direitos trabalhistas.  

O princípio da intangibilidade salarial possui ligação estreita com o princípio da 

dignidade da pessoa humana presente na Constituição Federal e Delgado (2016, p. 209) 

assevera que o salário recebido pelo empregado tem caráter alimentar, uma vez que atende as 

necessidades essenciais humanas e, por esse motivo, entende que ele deve ter sua 

disponibilidade assegurada ao obreiro. Parte da ideia de que pelo fato da pessoa viver 

fundamentalmente de seu trabalho, as suas necessidades básicas, tais como alimentação, 

moradia, educação, saúde, entre outras, serão supridas mediante a verba recebida por seus 

esforços e, por isso, se faz necessárias garantias fortes em prol desse direito do trabalhador.  

O mesmo autor enfatiza (2016, p. 210-211) que, assim como todos os demais 

princípios, o princípio da intangibilidade salarial também não se configura como absoluto, 

sendo a verba salarial, em casos excepcionais previstos em lei, posta à mercê. Como é o caso 

do dever da prestação alimentícia, que possui tamanha importância que não se vê impedida 
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pela proteção contra constrições externas efetivada por tal princípio. O princípio da 

intangibilidade salarial ainda se ramifica, com o escopo de adquirir uma abrangência ainda 

maior na defesa dos direitos dos trabalhadores. 

A redução salarial pode se dar de duas formas de acordo com Ettrich (2011, p. 

22): a direta e a indireta. Na redução direta, há uma diminuição do valor nominal do salário do 

trabalhador. Na indireta, reduz-se a quantidade de serviço do empregado que recebe por 

produção, ou a jornada habitual do empregado horista, o que afeta irremediavelmente seu 

salário. Ambas as formas estão vedadas pelo ordenamento brasileiro, que, como afirmado, 

protege o trabalhador contra abusos do empregador, garantindo, entre outros direitos, o de não 

ter seu salário reduzido arbitrariamente.  Entretanto a mesma autora (2011, p. 26) pondera que 

um exemplo de como essa interferência no salário do trabalhador pode acontecer é o fato das 

negociações coletivas, nas quais os sindicatos poderão flexibilizar a norma protetora. Tal 

ressalva assenta-se na possibilidade de flexibilização das normas trabalhistas sob a tutela 

sindical, que se torna cada vez mais necessária diante das situações de crise econômica e do 

risco de dispensa em massa de trabalhadores. 

Com relação ao princípio da inalterabilidade contratual lesiva, Trata-se de um 

princípio especial do Direito do Trabalho, mas que possui de acordo com Delgado (2016, p. 

206-207) possui sua origem no Direito Civil, mais precisamente no princípio da 

inalterabilidade dos contratos. Apesar de utilizar essa ideia de imutabilidade contratual como 

sua base, sofreu forte mudança, para fins de se adequar ao Direito do Trabalho. Enquanto que 

no Direito Civil referido princípio aceita apenas mudanças ao decorrer do contrato quando 

este possuir condições que provoquem grave desequilíbrio contratual e que não eram 

previstas no momento da configuração do contrato, o princípio no âmbito do Direito do 

Trabalho aceita as alterações contratuais que forem favoráveis ao empregado, proibindo 

qualquer alteração que se configure como desfavorável ao obreiro. 

Todavia, o mesmo autor lembra, que não se trata de um princípio absoluto, uma 

vez que há situações inseridas no âmbito trabalhista que autorizam leves mudanças, como é 

o caso do jus variandi do empregador, que, segundo a doutrina,  não interfere efetivamente 

no contrato realizado entre as partes. Há também casos em que a própria lei prevê alterações 

contratuais que podem vir a influenciar o lado do obreiro. É o caso da reversão, que está 

regulada pelo artigo 468 da CLT ou da negociação coletiva esculpida pelo artigo 7º, Inciso 

VI da Constituição Federal de 1988. 

Ressalta-se, também, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Neste 

princípio, O Direito do Trabalho tratou de conferir uma proteção extra ao trabalhador  e 
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Martinez (2016, p. 174-175) explica que tal proteção visa evitar alterações por parte do 

próprio empregado. Trata-se do princípio da irrenunciabilidade, que diz que não é possível 

que o empregado venha a renunciar seus direitos trabalhistas adquiridos, mesmo que por sua 

vontade. Sendo assim, toda e qualquer renúncia feita pelo empregado irá se configurar como 

nula, pois praticada contra esse princípio protetivo, seja ela feita de forma expressa ou tácita. 

O princípio tem como fundamento a natureza das normas trabalhistas, e Cassar 

(2014, p. 244-245)   que são de ordem pública e cogente, não podendo, assim, serem 

renunciadas. A CLT, em seus artigos 9º e 468, tratou de considerar nula todas as alterações 

contratuais que venham a desvirtuar, impedir, fraudar a aplicação dos direitos trabalhistas 

conquistados em prol do trabalhador e presentes em lei, bem como todas a alteração que 

venha a causar prejuízo ao trabalhador. 

É premente ressaltar que com a reforma trabalhista, tal princípio sofreu uma 

grande vulnerabilidade,  CASSAR (2017) descreve que, uma vez que ao considerarmos os 

artigos 444 e 507-A da CLT, parágrafo único da CLT, temos que estes acabam por incluir o 

trabalhador que recebe acima de R$ 11.063,00 em um contexto de possibilidade de dispor  

livremente de seus direitos trabalhistas, negando a ele a condição de elo mais frágil da 

relação. Ademais, é possível perceber a fragilização do princípio da irrenunciabilidade ao 

analisar, também, o artigo 611-A da CLT, que pretende flexibilizar a rigidez dos direitos 

(reduzindo-os ou, até mesmo, suprimindo-os) trabalhistas por meio de acordos e 

convenções coletivas. 

Como foi visto o Direito do Trabalho surgiu em nosso país apenas  no século 

XX   por conta da longa política escravocrata que predominou no Brasil no século anterior, 

dessa forma, com o fim da escravidão e a construção de uma República de caráter liberal e 

descentralizada, houve a predominância de políticas regionais enfraquecendo a 

possibilidade de leis trabalhistas de alcance nacional, após o enfraquecimento das 

oligarquias regionais  e com a industrialização tardia pós primeira guerra o Estado brasileiro 

passa a dar maior importância para a questão social.  

Como o marco  na Justiça do Trabalho do Brasil há a criação da Consolidação 

das Leis do Trabalho, a CLT criada em 1943 e a grande pauta que está na agenda do Direito 

do Trabalho hoje é a flexibilização dos seus direitos, e é nesse contexto que o próximo 

capítulo apresentará as mudanças ocorridas na CLT após a edição da Lei 13.467/2017 e 

uma breve descrição dos avanços  legais e históricos que influenciaram e delimitaram a 

profissão de Secretário Executivo.  
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3 A REFORMA TRABALHISTA DO BRASIL DE 2017 E A LEGISLAÇÃO DO 

SECRETARIADO EXECUTIVO 

Desde o dia 11 de novembro de 2017 estão em vigor as novas regras trabalhistas, 

previstas na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que foi publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) dia 14 de julho de 2017. Em 14 de novembro de 2017, foi publicada no DOU, 

as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 808. Por fim, foi editada a Lei nº 13.545, 

de 19 de dezembro de 2017.  

A chamada Reforma Trabalhista surgiu em um momento crítico no país, que 

atravessava uma crise ética e de grave desconfiança nas instituições e que já impactava de 

modo contundente a economia e, consequentemente, as relações de trabalho, tem defensores e 

opositores no mesmo grau, vem com  a motivação da mudança e modernização, mas também 

apresenta reduções  protetivas para todos os empregados sem distinção. 

E considerando que  altera todo o sistema trabalhista tradicional, bem como as 

relações sindicais, as questões judiciais e reclamações trabalhistas, a classe de Secretários 

Executivos também deve ficar atenta ao impacto dessas mudanças no  cotidiano, em especial 

o  Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018 extingue cargos efetivos vagos e que vierem a 

vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal, incluindo, dentre outras, a 

categoria de secretários executivos. 

3.1 Apontamentos acerca da reforma trabalhista do Brasil de 2017 

  

A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, com início de vigência em 11 de novembro 

de 2017  (artigo 6º), alterou a Consolidação das Leis do Trabalho e as leis 6.019/1974, 

8.036/1990 e 8.212/1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho, dando 

início  chamada reforma trabalhista. 

A Lei n° 13.467/2017 nas palavras de Leal (2017, p. 17-19) parece vir na 

contramão da Constituição Federal e das leis de direito do trabalho que passaram a ser 

implementadas desde a promulgação da Constituição de 1988. A lei reformista pode ser 

enxergada como uma tentativa de flexibilização dos princípios protetores de direito do 

trabalho, sob um discurso de que a legislação trabalhista brasileira seria muito rígida, 

atravancando o direito econômico, bem como potencial gerador de desigualdades entre as 

partes da relação jurídica trabalhador e empregador, comprometendo a segurança jurídica e 

afetando, principalmente, o empresariado. 
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A reforma trabalhista no Brasil em 2017 iniciou-se no encalço de outras reformas 

trabalhistas ocorridas no mundo, em especial a portuguesa publicada no pretérito dia 25 de 

junho e tendo entrado em vigor no dia 1 de agosto, a Lei n.º 23/2012 aí está, dando corpo a 

mais uma reforma da legislação laboral portuguesa. 

De acordo com Amado (2013, p. 168) a lei portuguesa trata-se de um diploma 

que, em parte, vem dar cumprimento aos compromissos assumidos pelo Estado português no 

chamado “Memorando da troika” (rectius, «Memorando de entendimento sobre as 

condicionalidades de política económica») e que se escora em dois importantes acordos de 

concertação social ― o Acordo Tripartido para a Competitividade e Emprego, de 22 de março 

de 2011, celebrado antes do Memorando, e, já depois deste, o Compromisso para o 

Crescimento, Competitividade e Emprego, de 18 de janeiro de 2012. 

Diante do atual cenário político-econômico em que o país está inserido, Barbosa 

(2018, p.09) enuncia que diversos são os questionamentos que buscam debater acerca de 

mudanças estruturais nos setores econômicos. A Reforma Trabalhista veio a calhar com esses 

questionamentos, uma vez que por meio de inúmeras alterações visa o saneamento da 

economia mediante alterações que, em um primeiro momento, nos leva a acreditar que o 

trabalhador é quem sofrerá por uma necessidade de adequação dos institutos legais. A 

afirmação anterior é reiterada por Maurício Delgado:  

A reforma trabalhista implementada no Brasil por meio da Lei n. 13.467 13 de julho 

de 2017, desponta por seu direcionamento claro em busca do retorno ao antigo papel 

do Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e sedimentação da 

desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais” ( DELGADO; DELGADO 

2017, p.  39). 

  

Os mesmo autores ponderam em páginas posteriores da mesma obra Delgado e 

Delgado (2017) que a Reforma Trabalhista parece possuir natureza totalmente diversa da que 

vinha sendo estimulada ao longo dos anos pelo Direito do Trabalho, desde a promulgação da 

CF/88. Aparentemente, a Lei n°13.467/2017 busca não só restringir o acesso à justiça aos 

trabalhadores, como também transforma o judiciário em verdadeiro cenário de instabilidade e 

riscos para essas pessoas.  

Baseando-se nos conceitos explicitados anteriormente, bem como tendo em vista a 

vasta gama de mudanças ocorridas, e levando-se em consideração que esta pesquisa foi 

direcionada ao profissional de Secretariado Executivo, optou-se por destacar alguns como 

categorias teóricas temas mais afeitos ao universo destes profissionais, a saber: terceirização, 

jornada de trabalho e proteção à maternidade, além das formas de trabalho,  as condições 

sindicais, as transferências coletivas e a dispensa. 
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A Reforma Trabalhista, traz, entre outras alterações à CLT, a terceirização do 

trabalho. De acordo com Dias (2017, p. 05) A Súmula nº 331 do Superior Tribunal do 

Trabalho (TST), foi o marco jurídico do fenômeno da terceirização na iniciativa privada tendo 

em vista que até então não havia regulamentação legal a esse respeito. Havia também um 

projeto de Lei de nº 4.330/04 em tramitação no Congresso Nacional, entretanto somente com 

o advento da Lei 13.429/2017 tal assunto foi legislado de forma mais abrangente. 

Delgado e Delgado (2017, p. 197) ratificam esse posicionamento quando falam 

que a primeira lei em questão (Lei nº 13.429/17) basicamente se limitou a dispor de novas 

regras acerca do contrato de trabalho temporário, regulado sob a Lei nº 6.019/74, 

introduzindo, de maneira pouco significativa, o instituto jurídico da terceirização. Já a 

segunda lei (Lei nº 13.467/17) foi além, tratando de forma explícita o fenômeno da 

terceirização. 

No Brasil, até então existiam determinadas restrições à prática da terceirização. A 

principal delas era a proibição da terceirização para atividades-fim, sendo permitido somente 

às atividades-meio. 

Atividades-meio são as atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial 

do tomador de serviços, ou seja, aquelas funções e tarefas empresariais e laborais 

que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços. [...] 

Atividades-fim, ao reverso, são as atividades nucleares e definitórias da essência da 

dinâmica empresarial do tomador de serviços. (DELGADO, 2007, p. 374) 

  

As áreas mais terceirizadas são informática, serviços jurídicos, organização e 

métodos, relações públicas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 

restaurante e alimentação, administração de cargos e salários, folha de pagamento, benefícios 

em geral, previdência privada, saúde, transporte coletivo, seguro de vida e acidentes, limpeza 

e conservação, segurança, importação e exportação, auditoria de sistemas, marketing, 

pesquisa de mercado, propaganda, projetos, gráfica, correio externo, malote, frota de veículos, 

laboratórios diversos e serviços domésticos. (SOUZA; ROXO, 2017). 

Com relação ao teletrabalho, onde o empregado desempenha suas funções longe 

da vigilância direta do empregador não é nova, porém carecia de segurança jurídica no Brasil. 

Tanto doutrinadores quanto a jurisprudência se dividem entre os que apoiam e os que rejeitam 

a ideia. A Reforma Trabalhista traz também o teletrabalho, que pode ser considerado como a 

prestação de serviços a qualquer título, desde que seja a distância, ou externado, com a 

utilização dos instrumentos de informática ou telemática, em favor de outrem” (ROCHA; 

MUNIZ, 2013, p. 102). 
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De acordo com De Lima Filho (2018. p. 166) a Lei 13.467/2017, incluiu o Título 

II-A à CLT, destinado a regulamentar o teletrabalho, além de incluir os empregados neste 

regime dentre os empregados que não se sujeitam às disposições referentes à limitação da 

duração do trabalho, conforme previsto no artigo 62 do texto consolidado, e de dar força de 

lei aos acordos e convenções coletivas que tratem da matéria. 

No que diz respeito à proteção à maternidade,  Segundo Brito (2018), em relação ao 

trabalho em locais insalubres com grau médio ou leve, diz o dispositivo que a empregada 

poderá ser afastada quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, 

recomendando seu afastamento durante o período de gestação ou lactação. Sobre esse ponto, é 

cabível o questionamento se os atestados médicos garantiriam a proteção da mulher grávida e 

do feto. 

Para o Procurador Regional do Trabalho aposentado, Raimundo Simão de Melo, 

poderá faltar ao médico o conhecimento específico sobre segurança do trabalho já que 

dificilmente ele iria examinar o local de trabalho. O procurador ainda faz ponderações a 

respeito da emissão de atestado médico que afirme que a empregada poderá trabalhar nesses 

locais sem risco para ela e o nascituro, gerando uma enorme responsabilidade para o médico, 

inclusive no âmbito civil e penal. 

Em relação ao retrocesso de direitos femininos Alice Monteiro de Barros, 

discorria de forma enfática que:  

A revogação de leis protetoras são responsáveis pela integração da mulher no 

mercado de trabalho. Trata-se de legislação que combateram a exploração do 

trabalho feminino no passado, mas que na época atual podem ensejar discriminação 

negativa, poderão repercutir na segregação profissional. A distinção nos intervalos 

da jornada de homens e mulheres também não é vislumbrada por Paula Maciel, 

entendendo a autora que há um estímulo a discriminação. (BARROS, 1995, p. 227). 
  

A respeito deste tema Valverde (2017) elaborou o seguinte comparativo: 

Quadro 1– Controvérsias entre a Lei n.º 13.287/2016 e a reforma trabalhista  

Lei n.º 13.287/2016 Lei n.º 13.467/2017 

Empregadas gestantes ou lactantes serão afastadas de 

atividades insalubres, independentemente do grau. 

Afastamento imediato de empregada gestante das 

atividades insalubres somente no grau máximo. A 

empregada lactante, ainda que exposta ao grau 

máximo, precisa apresentar um atestado de saúde, 

assinado por seu médico de confiança, recomendando 

o seu afastamento. 

Continua 
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Não dispõe sobre o pagamento de adicional de 

insalubridade. 

Dispõe sobre a responsabilidade da empresa em 

pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à 

lactante, quando continuar em suas atividades 

insalubres. 

Limitação da atuação das mulheres no mercado de 

trabalho. 

Limitação da atuação das mulheres no mercado de 

trabalho, o que pode acentuar a desigualdade de 

gênero. 

Maior proteção à saúde da gestante e do feto, bem 

como da lactante e do bebê. 

Menor proteção à gestante e ao feto, bem como à 

lactante e ao bebê. 

Imprecisão quanto ao tempo máximo de afastamento 

da sua atividade insalubre. 

Imprecisão quanto ao tempo máximo de afastamento 

da sua atividade insalubre. 

Desconsideração da Norma Regulamentadora n.º 15 

do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece 

uma gradação para as atividades insalubres e 

assegura a percepção de adicional de 40%, 20% e 

10%, segundo se classifiquem nos graus máximo, 

médio e mínimo, respectivamente. 

Observância da Norma Regulamentadora n.º 15 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece 

uma gradação para as atividades insalubres e 

assegura a percepção de adicional de 40%, 20% e 

10%, segundo se classifiquem nos graus máximo, 

médio e mínimo, respectivamente. 

Não houve a consideração da vedação para atividades 

penosas ou perigosas, para maior proteção da 

gestante e lactante. 

Não houve a consideração da vedação para atividades 

penosas ou perigosas, para maior proteção da 

gestante e lactante. 

Aumento de demandas judiciais em decorrência do 

seu descumprimento. 

Aumento de demandas judiciais em decorrência do 

seu descumprimento. 

Não houve previsão sobre a hipótese de a empresa 

não possuir uma área insalubre para o exercício da 

atividade. 

Houve previsão sobre a hipótese de a empresa não 

possuir uma área insalubre para o exercício da 

atividade, sendo considerada como gravidez de risco 

e ensejando a percepção de salário-maternidade. 

Não concede tanta autonomia para a gestante ou 

lactante decidir se quer permanecer no exercício da 

atividade insalubre, uma vez que o afastamento é 

imediato, independentemente do grau de 

insalubridade. 

Concede autonomia para a gestante ou lactante 

decidir se quer permanecer no exercício da atividade 

insalubre, haja vista que a continuidade no ambiente 

insalubre requer a percepção do adicional de 

insalubridade. 

Continua 
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Conclusão 

Transferência da responsabilidade para a empresa em 

provar que o ambiente não oferece riscos à gestante 

ou lactante. 

Transferência da responsabilidade para a empregada 

gestante ou lactante de provar que o trabalho oferece 

riscos, sendo necessária a apresentação de atestado de 

saúde, emitido por médico de confiança. 

Não há nenhuma penalidade ao empregador em caso 

de descumprimento do que prevê o art. 394-A da 

CLT. 

Não há nenhuma penalidade ao empregador em caso 

de descumprimento do que prevê o art. 394-A da 

CLT. 

Fonte: Valverde (2017, p. 18) 

Quanto ao texto da Lei n.º 13.467/2017, que compreende a reforma trabalhista 

recentemente aprovada, o artigo 394-A criou barreiras que dificultam a contratação de 

mulheres, pois muitas empresas passaram a fazer tal discriminação e a mudança seria para 

resolver esse problema no entanto, avalia que a proposta não beneficia nem a mulher, nem a 

sociedade, nem mesmo o próprio empregador, tendo em vista que, se a funcionária tiver 

alguma consequência por causa da exposição em grau máximo da atividade insalubre, a 

empresa ainda pode ser alvo de uma ação trabalhista. 

Ao analisar o quadro, evidencia-se que a reforma direciona-se na contramão do 

chamado princípio da precaução, ao atribuir à mulher a responsabilidade de provar que o 

trabalho oferece riscos, ao passo que o dever pertenceria ao empregador foi  transferido para a 

gestante e o médico. 

3.2 O secretariado executivo e seus aspectos legais: conquistas e desafios 

  

Os primórdios da profissão de Secretariado, quando se pesquisa na literatura, 

encontra-se ligação direta com a antiguidade e seus povos, aliada com a evolução cultural e 

societal do mundo, onde se destacava o escriba, figura intelectual de prestígio na época, 

respeitado pelo domínio da escrita e que tinha em suas funções rotineiras a incumbência de 

registrar fatos históricos além de assessorar os governantes. (DURANTE e SANTOS, 2010). 

 O escriba era o intelectual daqueles tempos antigos e, por ser um sujeito 

pensante, assessorava os dirigentes políticos em suas estratégias de governo e guerra, além de 

colaborar na perpetuação do conhecimento através da prática da escrita. E, por possuir o saber 

da escrita, estava inserido em várias áreas, ocupando cargos diversos pelo seu também vasto 

conhecimento cultural (NONATO JÚNIOR, 2009) 

Para Durante e Santos (2010) a atuação da categoria Secretarial, fundamentada 

inicialmente pela prática do escriba, atividade de âmbito intelectual, posteriormente é 
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reduzida ao nível técnico e de execução. Além disso, no final do século XIX e início do 

século XX, com a saída do homem para as guerras e a intensificação da industrialização, 

houve a necessidade da mão-de-obra feminina. Assim, nas empresas, as mulheres, na maioria 

das vezes, foram designadas para tarefas operacionais e que não demandam a capacidade de 

pensar estrategicamente, apenas executar. 

A profissão de Secretariado existe a mais de um século. No Brasil, começou a ser 

notada e requisitada pelas organizações em meados de 1950. Na década de 1960, iniciaram-se 

os movimentos em busca da constituição do campo do Secretariado no Brasil, a partir das 

associações de secretárias. A Associação das Secretárias do Brasil (ASB), criada em 30 de 

setembro de 1964, na cidade de São Paulo, foi a pioneira e tinha como influência a National 

Secretaries Association (NSA), entidade fundada no ano de 1942, nos Estados Unidos, que 

visava proporcionar aos secretários uma rede profissional e recursos educacionais (SABINO, 

2017). 

A ASB tinha como objetivo representar a categoria em nível nacional, diferindo-

se de outras entidades criadas na década de 1960, como o Clube das Secretárias e a 

Associação das Secretárias, as quais se limitavam a representação de seus Estados, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul, respectivamente. Para isso, a ASB buscava reunir todas as 

entidades estaduais, ainda que tivessem surgido de maneira independente, para que estas 

atuassem como uma ramificação da associação nacional (SABINO, 2017). 

Nos anos 1970 tivemos alguns  marcos importantes para a nossa categoria 

profissional, Sabino (2017, p. 282) retrata esses fatos, começando pelo ano de 1973, quando 

ocorreu o I Encontro de Presidentes de Associações de Secretárias do Brasil, na cidade de 

Santos/SP de onde foi deliberada a organização da I Convenção Nacional de Secretárias, que 

teria como destaque a regulamentação da profissão de secretária, a II Convenção Nacional de 

Secretárias, ocorrida em 1974, em Vitória/ES, na qual os participantes e utilizaram o evento 

para iniciar as discussões sobre a criação de uma nova entidade que representasse todas as 

associações em âmbito nacional. Assim, em 1975, surgiu a Associação Brasileira de 

Entidades de Secretárias (ABES). 

 E culminando com o primeiro marco legislativo da profissão,  a lei Nº 6.556, de 

05 de setembro de 1978, que dispõe sobre a atividade de Secretário e dá outras providências, a 

qual foi o primeiro documento oficial da categoria apesar de considerar o trabalho Secretarial 

como atividade e não profissão.( BRASIL, 1978, n.p) 

Entretanto o  reconhecimento do secretariado como profissão ocorreu apenas sete 

anos tendo sua regulamentação em 1985, pela lei 7.377(BRASIL, 1985).  Na sequência, 
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Biscoli e Bilert ( 2013) enfatizaram que outras conquistas foram alcançadas como, o 

enquadramento sindical como categoria diferenciada, por meio da Portaria n. 3.103, de 29 de 

abril de 1987, que possibilitou, no mesmo ano, a criação de sindicatos estaduais; a criação da 

Federação Nacional dos Secretários e Secretárias (FENASSEC), em 1988 e a publicação do 

Código de Ética Profissional no Diário Oficial da União, em 7 de junho de 1989. De acordo 

com Pereira (2013, p.22) […] “Com esses adventos, o ensino superior em secretariado se 

proliferou com o propósito de melhor preparar e capacitar os profissionais para as novas 

demandas do mercado.” 

Em relação ao ensino, em 2005 foram instituídas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação em Secretariado Executivo, através da 

Resolução n. 3, de 23 de junho de 2005. Conceituando, diretrizes curriculares são documentos 

de avaliação e conhecimento dos cursos no intuito de assegurar a qualidade desses no 

mercado, instituem as linhas gerais que devem ser seguidas pelas instituições de ensino 

superior, apontando os componentes curriculares e seus conteúdos, perfil, competências e 

habilidades e a duração do curso, indicando o referencial teórico-prático que orienta as ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas no processo de ensino-aprendizagem, no intuito de 

auxiliar o projeto pedagógico dos cursos de graduação da área, para que esses consigam 

estabelecer relação entre o conhecimento teórico e as exigências de mercado para a prática da 

profissão (BRASIL, 2005, n.p.). 

A falta de clareza da identidade do secretariado e o restrito número de produções 

científicas levou, em 2008, o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Superior 

abrir uma consulta pública a comunidade questionando a continuidade dos cursos de 

Secretariado Executivo. Na ocasião, a Federação Nacional dos Secretários e Secretárias 

(FENASSEC) solicitou audiência com o superintendente do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e juntamente com professores e pesquisadores 

da área, levou documento contendo as especificidades da profissão, bem como 

comprometendo-se em modificar o cenário da pesquisa na área. (MARTINS, 2014). 

Após esse fato, várias ações foram implementadas em nível nacional de maneira 

que atualmente, 2015, tem-se um cenário diferente do de 2008. A pesquisa passou a ser tema 

de discussão em praticamente todos os eventos e encontros, visando conscientizar os atores da 

sua importância. Dentre os resultados, destaca-se: os professores passaram a pesquisar mais e 

a divulgar o resultado de suas pesquisas científicas; maior procura pela formação stricto 

sensu(mestrado e doutorado) pelos professores dos cursos e também por ex-alunos; a criação 

de mais periódicos e/ou linhas editoriais em periódicos já existentes; criação e manutenção 
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bianual do Encontro Nacional Acadêmico em Secretariado (ENASEC); a formação de grupos 

de pesquisa no interior dos cursos e vinculados ao CNPq; a fundação da Associação Brasileira 

de Pesquisa em Secretariado (ABPSEC), que “tem como meta que o Secretariado seja 

reconhecido como uma área do conhecimento pelos órgãos de fomento de pesquisa científica 

[...], além de criar condições para que possam ser abertos cursos de pós-graduação (mestrado 

e doutorado) em Secretariado” (ABPSEC, 2015). 

Para Biscoli (2013) as ações e resultados já alcançados demonstram que uma nova 

cultura está se formando no secretariado em torno da pesquisa científica. Por outro lado, 

outros avanços são necessários, a se destacar a qualificação das pesquisas e produções, o 

maior envolvimento dos estudantes da graduação com a pesquisa, a qualificação dos 

periódicos existentes, elevando sua estratificação no Qualis/Capes, e a criação de outros 

No corrente ano uma alteração legislação afeta diretamente a atuação dos 

profissionais de Secretariado Executivo, tendo em vista que o Decreto nº 9.262, de 9 de 

janeiro de 2018 extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos quadros de pessoal 

da Administração Pública Federal, incluindo, dentre outras, a categoria de Secretários 

Executivos. Além disso, o decreto veda a abertura de concurso público e provimento de vagas 

adicionais para técnico-administrativos em educação (TAE) das Instituições Federais de 

Ensino (IFE) (BRASIL, 2018, n.p). 

De acordo com Gomes (2018, p. 47), em notícia publicada na página do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP (2018), o governo afirmou que 

a medida foi tomada para contribuir com a modernização do serviço público, assim como 

informou que foram considerados os seguintes critérios para a identificação dos cargos 

descritos no decreto: a falta de correspondência com a realidade do trabalho contemporâneo, 

bem como os cargos cujas atividades passaram a ser realizadas pela contratação indireta de 

serviços. 

Atualmente tramita na Câmara dos Deputados em Brasília, um projeto de lei que 

inclui o Tecnólogo em Secretariado, bem como suas atribuições, neste mesmo projeto há 

alterações nas atribuições dos Secretários Executivos e Técnicos em Secretariado, merece 

especial destaque no projeto o termo assessoramento que é citado reiteradas vezes, Além 

destes também é solicitado a instituição do dia 30 de setembro como o Dia Nacional do 

Profissional de Secretariado. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo está estruturado para explicar os procedimentos 

metodológicos, a partir dos objetivos traçados, que ajudaram na investigação do problema 

apresentado pela monografia.  Segundo Demo (1985, p. 19) a metodologia é uma 

preocupação instrumental. Trata das formas de fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas e dos caminhos para se atingir a realidade teórica e prática, pois essa é a 

finalidade da ciência. A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas.  

Fonseca, (2012) diz que ela parte de uma dúvida ou de um problema, buscando 

uma resposta ou solução, com o uso do método científico. Pesquisa também é uma forma de 

obtenção de conhecimentos e descobertas acerca de um determinado assunto ou fato. Assim, 

este capítulo descreve os procedimentos metodológicos desenvolvidos para o alcance dos 

objetivos propostos nesta investigação. 

  

4.1 Caracterização da pesquisa 

  

A pesquisa se caracteriza como pesquisa qualitativa tendo em vista que segundo 

Sale, Lohfeld e Brazil, (2002) a ênfase da pesquisa qualitativa é nos processos e nos 

significados, considerando que os dados qualitativos são representações  dos atos e das 

expressões humanas,  e de acordo com Godoy, (1995) os pesquisadores qualitativos tentam 

compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos 

participantes. 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados qualitativos 

segundo esta perspectiva: 

[...]um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do 

qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o 

pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda 

a dinâmica do fenômeno. Partindo de questões amplas que vão se aclarando no 

decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, no entanto, ser conduzido 

através de diferentes caminhos. (GODOY, 1995,p. 57-63).  

 

Pode-se classificar ainda a pesquisa quanto ao seu objetivo ou fim, como pesquisa 

descritiva, porque visa identificar a percepção dos profissionais acerca das mudanças 

ocorridas com a Reforma Trabalhista. Andrade (2010, p.112) afirma que “neste tipo de 
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pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 

que o pesquisador interfira neles”. 

De acordo com Vergara (2014, p. 42) uma das peculiaridades da pesquisa 

descritiva é expor as características de determinada população ou de determinado fenômeno. 

E Gil (2010, p.27) havia esclarecido que a maioria das pesquisas que são realizadas com 

objetivos profissionais provavelmente se encaixa nesta categoria. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico, estudo documental e levantamento 

de campo. O levantamento bibliográfico foi desenvolvido a partir de material já elaborado, 

constituído, principalmente, de livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos 

científicos (GIL, 2010). Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental, que de acordo 

com Marconi e Lakatos (2008, p. 48) "a característica da pesquisa documental é que a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 

de fontes primárias".  

Nesta fase foram focalizados documentos oficiais brasileiros relativos à legislação 

trabalhista e à profissão de Secretariado Executivo, a saber: com relação à legislação 

trabalhista: Decreto - Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 que aprova a Consolidação das Leis 

do Trabalho, Lei nº 13.429 de 31 de março de 2017 que altera dispositivos da Lei no 6.019, de 

3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras 

providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a 

terceiros. Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 que altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 6.019, de 3 de 

janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

Além destas, foram analisados os  marcos legais do Secretariado Executivo: Lei nº 

6.556, de 05 de setembro de 1978, que dispõe sobre a atividade de Secretário e dá outras 

providências, lei nº 7.377 de 30 de setembro de 1985,  Portaria n. 3.103, de 29 de abril de 

1987 que promoveu o enquadramento sindical como categoria diferenciada,  a publicação do 

Código de Ética Profissional no Diário Oficial da União, em 7 de junho de 1989 e Decreto nº 

9.262, de 9 de janeiro de 2018 extingue cargos efetivos vagos e que vierem a vagar dos 

quadros de pessoal da Administração Pública Federal, incluindo, dentre outras, a categoria de 

Secretários Executivos. 
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4.2 Universo e seleção dos participantes 

 

O universo, ou população, é o conjunto de elementos que possuem as 

características que serão objeto do estudo, e a amostra, ou população amostral, é uma parte do 

universo escolhido selecionada a partir de um critério de representatividade (Vergara, 2014, p. 

46),  o que corrobora com a conceituação anterior de Marconi e Lakatos (2009, p.112) onde 

“universo ou população é um conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo 

menos uma característica em comum” . Esta pesquisa teve como universo profissionais de 

Secretariado Executivo com características comuns identificadas no momento da seleção dos 

participantes.                                                                       

Na investigação qualitativa substitui-se o uso do termo “amostra” por  “seleção”,  

visto que a amostragem  expressa uma coleta de dados desenvolvida por meio de análise 

estatística sistemática de uma amostra populacional. Gaskell (2005). Nessa perspectiva, a 

seleção dos participantes considerou os seguintes critérios: 

a)    Possuir Graduação em Secretariado Executivo. 

b)    Ser egresso da Universidade Federal do Ceará. 

c)     Estar inserido no mundo do trabalho. 

d)    Atuar na área secretarial,  

e)     Possuir vínculo empregatício ativo. 

f)     Aceitar participar da pesquisa. 

  

Para a identificação dos participantes, inicialmente, solicitou-se uma relação de 

egressos junto à Coordenação do Curso de Secretariado Executivo da UFC, totalizando 580. 

Em seguida, foi feito convite para contribuição com a pesquisa, para aos o endereço de 

correio eletrônico buscando informações acerca do atendimento aos requisitos 

preestabelecidos. Assim, participaram da investigação 36 profissionais, sendo 10 atuantes na 

da esfera pública  e 26 atuantes na esfera privada. Os sujeitos foram denominados como 

“Respondentes” e acrescentados o número 1, 2, 3, sucessivamente, de acordo com a ordem de 

respostas ao questionário.  

4.3 Técnicas e instrumentos de pesquisa 

 

         Foram utilizadas como técnicas de pesquisa, a observação documental, 

que de acordo com tem como característica principal a restrição da fonte de coleta de dados a 
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documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. MARCONI 

E LAKATOS (2008), salientando -se que nesta etapa, utilizou-se como instrumento de coleta 

de dados.  

No segundo momento, recorreu-se ao questionário, o qual  Marconi e Lakatos 

(2009, p.86) explicam que “questionário[...] é um instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 

do entrevistador” e Kauark (2010,  p. 58) delimita que a confecção do questionário é feita 

pelo pesquisador; o preenchimento é realizado pelo informante. A linguagem utilizada no 

questionário deve ser simples e direta para que o interrogado compreenda com clareza o que 

está sendo perguntado. 

Um questionário é um conjunto de perguntas para obter informações do 

informante e devem conter perguntas fáceis de serem respondidas, que motivem o 

entrevistado a responder todo ele, se mantendo envolvido, minimizando erros de resposta.  

Sendo que existem duas estruturas de perguntas, a saber,  as estruturadas – especificam o 

conjunto de respostas alternativas, múltipla escolha, duas escolhas e escala e as não – 

estruturadas – perguntas abertas onde o entrevistado responde com suas próprias palavras. São 

chamadas também de perguntas de resposta livre, em caso da presença dos dois pode ser 

classificado como misto (MALHOTRA et al, 2005).  

Nesta pesquisa o questionário foi composto por questões estruturadas e não 

estruturadas, ou seja misto, as indagações foram  organizadas para obter-se o perfil dos 

respondentes, o conhecimento das mudanças da reforma trabalhista, a opinião acerca destas e 

o impacto na atuação dos profissionais. O instrumento foi composto por 10 questões, 01 

questão com subitens abertos, 03 questões de múltipla escolha, 04 questões objetivas  e  2 

abertas. Ressalta-se que as escolha por questões objetivas teve o intuito de apresentar aspectos 

das mudanças ocorridas na legislação trabalhistas, a fim de possibilitar o alcance dos 

objetivos propostos. Por se tratar de pesquisa qualitativa, partiu-se da proposição de Bauer e 

Gaskell (2002) que é necessário uma visão holística do processo de pesquisa social. 

4.4 Técnicas de análise dos dados 

  A análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, pois, a 

partir dela, é que serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão essa 

que poderá ser final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). 
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O processo de análise dos dados envolve extrair sentido dos dados, envolve 

preparar os dados para a análise, conduzir diferentes análises, ir cada vez mais fundo no 

processo de compreensão dos dados, representar os dados e realizar uma interpretação do 

significado mais amplo dos dados. (CRESWELL, 2010), dessa forma, a análise a ser feita será 

a análise de conteúdo, as técnicas que compõem esse conjunto são: análise categorial, análise 

de avaliação, análise da enunciação, análise da expressão, análise das relações e análise do 

discurso (BARDIN, 2011). 

Para Flick (2009), a análise de conteúdo, além de realizar a interpretação após a 

coleta os dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos refinadas. Dessa forma, a 

análise de conteúdo se vem mostrando como uma das técnicas de análise de dados mais 

utilizada no campo da administração no Brasil, especialmente nas pesquisas qualitativas 

(DELLAGNELO E SILVA, 2005). 

Assim, foram consideradas as seguintes etapas de Análise de Conteúdo segundo 

(BARDIN, 2011): pré-análise: organização e escolhas dos documentos, leitura da legislação 

focalizada. Após, selecionaram-se os documentos que poderiam contribuir para a pesquisa e a 

organização dos mesmos. Exploração do material: foi realizada a análise, a partir da síntese 

dos dados  e codificação, quando foi feita a transformando os dados brutos em textos 

explicativos.  

As informações consideradas mais importantes transcritas em um quadro-síntese. 

ressalta-se que os quadros relativos às leis trabalhistas limitam-se às categorias relacionadas 

diretamente ao objeto do estudo analisar a percepção dos profissionais de Secretariado 

Executivo sobre a reforma trabalhista de 2017. O tratamento dos dados foi apresentado em 

quadros para facilitar a compreensão e ressaltar os aspectos considerados mais relevantes para 

os objetivos, seguidos da interpretação e análise teórica. Destaca-se que, no capítulo de 

análise, apresentam-se se somente o comparativo das alterações que foram mais significativas 

para esta pesquisa.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

5.1 Caracterização dos participantes 

 

Os respondentes são egressos do curso de Bacharelado em Secretariado Executivo  

da Universidade Federal do Ceará, estão com vínculo empregatício ativo na iniciativa pública 

ou privada, inseridos em áreas de atuação secretarial, como: assessoria, consultoria, gestão; 

informaram há quanto tempo exercem a profissão, se possuem registro profissional como 

Secretário Executivo na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, remuneração, em 

que setor(es) que desenvolvem as  atividades dentro da organização e aceitaram participar da 

pesquisa. 

5.2 Conhecimento e a importância das mudanças trabalhistas de 2017 na percepção de 

secretários executivos 

Inicialmente, buscou-se averiguar o conhecimento acerca das mudanças 

trabalhistas de 2017 e sua importância sob o olhar do secretário executivo. Para facilitar a 

compreensão, este subcapítulo está dividido em duas partes, conforme as categorias 

selecionadas para a pesquisa, a saber: conhecimento e importância acerca das mudanças 

trabalhistas nas categorias “proteção à maternidade e jornada de trabalho” e “formas de 

trabalho e as condições sindicais, as transferências coletivas e a dispensa”. 

5.2.1 Conhecimento e importância acerca das mudanças trabalhistas nas categorias 

“proteção à maternidade e jornada de trabalho” 

 Nesta etapa foi solicitado que os participantes indicassem o seu conhecimento 

acerca de aspectos  relacionados às mudanças ocorridas em relação à proteção à maternidade 

e jornada de trabalho, conforme a Lei 13.467.2017 (BRASIL, 2017, n.p).  
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Quadro 2: Conhecimento acerca das mudanças ocorridas em relação à e proteção à 

maternidade e jornada de trabalho  

 

  

CATEGORIAS 

PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE E  

JORNADA DE TRABALHO 

 

 

DESCONHEÇO 

TOTALMENTE AS 

MUDANÇAS 

SEI QUE MUDOU , 

MAS NÃO COMO 

ALTERA O 

TRABALHO 

SECRETARIAL 

SEI QUE MUDOU E  

COMO ALTERA O 

TRABALHO 

SECRETARIAL 

Tempo à disposição do 

empregador. 

5 21 10 

Tempo de pretensão de créditos 

resultantes da relação de 

trabalho. 

12 17 7 

Tempo de deslocamento até o 

trabalho, mesmo que em 

transporte fornecido pelo 

empregador. 

11 14 11 

Trabalho em regime de tempo 

parcial 

8 19 9 

Banco de Horas 5 15 16 

Jornada de Trabalho 12/36 9 17 10 

Período de descanso e 

amamentação 

7 14 15 

 

RESPONDENTES 36 

Fonte: Dados da pesquisa 2018.(Elaborado pela autora) 

 

O Quadro 2 apresenta a distribuição das respostas sobre o  conhecimento acerca 

das mudanças ocorridas em relação à e proteção à maternidade através do subitem Período de 

descanso e Amamentação e Jornada de trabalho através dos subitens Tempo à disposição do 

empregador, Tempo de pretensão de créditos resultantes da relação de trabalho, Tempo de 

deslocamento até o trabalho, mesmo que em transporte fornecido pelo empregador, Trabalho 

em regime de tempo parcial, Banco de Horas e Jornada de Trabalho 12/36. 
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As condições de trabalho modificaram-se ao longo dos anos, os modos de 

organização do trabalho sofreram sucessivas transformações ao longo do tempo seja com  a 

migração dos empregos da indústria para o setor de serviços,  o aumento do número de 

mulheres no mercado de trabalho, os contratos de trabalho com remunerações variáveis, a 

jornada de trabalho com horários flexíveis, as modalidades de contratação ainda não previstas 

em lei, o aumento da informalidade, a exigência de maior capacitação do trabalhador, para 

utilização de tecnologias  sofisticadas,  o crescimento do teletrabalho em grandes escalas,  a 

informatização de diversas atividades empresariais, 

Tais prerrogativas acabam dividindo os trabalhadores de acordo com sua 

capacitação profissional e seu conhecimento, e neste podemos destacar o discernimento em 

relação às leis, tendo em vista que foram concebidas para que haja organização na sociedade, 

para que cada um respeite o seu próximo, esse  conhecimento por vezes é a diferença crucial 

para fazer valer os direitos.   

Neste estudo pode-se observar que os itens “Período de descanso e amamentação” 

e “Banco de Horas”  são a maioria que os respondentes alegam saber que mudou e como 

altera o trabalho secretarial. 

Em relação ao primeiro subitem, conforme o Quadro 4, com o advento da Lei 

13.509, de 2017, houve a alteração do  Caput do artigo 392 -  A, além da  inserção dos 

parágrafos um e dois no artigo 396 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) prevendo a 

amamentação também para filhos adotados, e que o período de descanso e amamentação  

possa ser acordado entre e em acordo individual entre a mulher e o empregador.     

Já o segundo subitem, de acordo com  o Quadro 5, com o advento da Lei 13.467 

houve alteração do texto do parágrafo 2º e a inserção parágrafo 6º no Artigo 59 da  

Consolidação das Leis Trabalhistas ( CLT), tais mudanças preveem que poderá ser dispensado 

o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de 

horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira 

que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias, além disso permitem  

que tal regime possa, a partir de então, ser firmado mediante acordo tácito, ou seja,  um 

acordo “de boca”.   

De acordo com o perfil dos respondentes, tanto vínculo empregatício ativo na 

iniciativa pública ou privada,  e  em relação ao tema jornada de trabalho, quanto ao nível de 

conhecimento, na esfera pública a maioria declarou desconhecimento e no privada que sabia 

das  mudanças, entretanto desconhecia  como estas  influenciavam a vida trabalhista. 
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No tocante ao tema proteção à maternidade, as respostas foram diametralmente 

opostas quanto ao nível de conhecimento, no público a maioria declarou desconhecimento e 

no privado que além de saber que houve a mudança, também sabia como influenciava a vida 

trabalhista. 

 

Quadro 3 - Importância das alterações nas categorias “proteção à maternidade e 

jornada de trabalho” 

  

CATEGORIAS 

PROTEÇÃO À 

MATERNIDADE  E  

JORNADA DE TRABALHO  

 

 

TOTALMENTE 

IRRELEVANTE 

 

IMPORTANTE 

EXTREMAMENTE  

IMPORTANTE 

Tempo à disposição do 

empregador. 
0 25 11 

Tempo de pretensão de créditos 

resultantes da relação de 

trabalho. 

1 25 10 

Tempo de deslocamento até o 

trabalho, mesmo que em 

transporte fornecido pelo 

empregador. 

2 25 9 

Trabalho em regime de tempo 

parcial 
3 26 7 

Banco de Horas 0 22 14 

Jornada de Trabalho 12/36 6 20 10 

Período de descanso e 

amamentação 
1 17 18 

RESPONDENTES 36 

Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

Dando continuidade, foi solicitado aos participantes que apontassem os aspectos 

das mudanças trabalhistas ocorridas por meio  a Lei 13467.2017 (BRASIL, 2017, n.p), que 

considerassem mais relevantes.  O Quadro 3 demonstra o resultado alcançado em relação às 

importância das alterações nas categorias “proteção à maternidade e jornada de trabalho”. 
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De acordo com o perfil dos respondentes, tanto vínculo empregatício ativo na 

iniciativa pública ou privada,  consideraram o tema jornada de trabalho como importante, já 

em relação a proteção à maternidade, as respostas no público a maioria declarou como 

importante e no privado  como extremamente importante. 

Interessante notar que independente da esfera de atuação os respondentes se 

preocupam com as mudanças. Nesse sentido, atendem ao que determina o Código de Ética em 

seu artigo 3º  - Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão 

tratando-a sempre como um bem dos mais nobres, contribuindo, através do exemplo de seus 

atos, para elevar e dignificar a categoria, obedecendo os preceitos morais e legais.(BRASIL, 

1989, n.p). 

A fim de facilitar a compreensão sobre as mudanças relacionadas a esses aspectos, 

o Quadro 4 destaca as alterações ocorridas no Decreto - Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 

que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, por meio do dispositivo legal Lei 13.467 de 

13 de julho de 2017, no que se refere à proteção à maternidade.  

 

Quadro 4 - Comparativo do texto da Legislação antes e depois da Reforma Trabalhista 

(Proteção à maternidade – Período de Descanso e Amamentação) 

  

ENDEREÇO 

  
TEXTO ANTERIOR 

DISPOSITIVO 

ALTERADOR 
TEXTO ATUAL 

Caput do artigo 

392- A 

Art. 392-A. À empregada 

que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção 

de criança será concedida 

licença-maternidade nos 

termos do art. 392. 

Lei nº 13.509, de 2017 

  

Art. 392-A.  À empregada que 

adotar ou obtiver guarda judicial 

para fins de adoção de criança ou 

adolescente será concedida 

licença-maternidade nos termos 

do art. 392 desta Lei. 

Continua 
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Conclusão 

Artigo 396 

Parágrafo 

único e 

inserção dos § 

1o  § 2o 

Art. 396 - Para amamentar o 

próprio filho, até que este 

complete 6 (seis) meses de 

idade, a mulher terá direito, 

durante a jornada de trabalho, 

a 2 (dois) descansos 

especiais, de meia hora cada 

um. 

  

Parágrafo único - Quando o 

exigir a saúde do filho, o 

período de 6 (seis) meses 

poderá ser dilatado, a critério 

da autoridade competente. 

  

Lei nº 13.509, de 2017 

  

Art. 396.  Para amamentar seu 

filho, inclusive se advindo de 

adoção, até que este complete 6 

(seis) meses de idade, a mulher 

terá direito, durante a jornada de 

trabalho, a 2 (dois) descansos 

especiais de meia hora cada um.  

Parágrafo único    - VETADO 

§ 1o  Quando o exigir a saúde do 

filho, o período de 6 (seis) meses 

poderá ser dilatado, a critério da 

autoridade competente. 

§ 2o  Os horários dos descansos 

previstos no caput deste artigo 

deverão ser definidos em acordo 

individual entre a mulher e o 

empregador.                    

Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

  

Para Brito (2018, p. 34), de acordo com as alterações legislativas, a empregada só 

deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar a 

gestação, nada mencionando sobre a lactante. Questiona-se sobre a possibilidade de lactantes 

trabalharem em locais com insalubridade grau máximo diante da não proibição expressa 

trazida pela lei. Na leitura do dispositivo, percebe-se é permitido o trabalho em local com 

insalubridade máxima para a lactante, exceto se afastado por atestado médico. 

Valverde (2017, p. 19) ainda discorre que a alteração legislativa pode servir como 

um desincentivo à contratação de mulheres, a fim de evitar a situação de remanejamento da 

empregada grávida ou lactante para um local salubre. 

No âmbito secretarial, tendo em vista que de acordo com a Fenassec - Federação 

Nacional das Secretárias e Secretários, a maioria dos profissionais registrados de secretariado 

são do sexo feminino, nesse viés a análise acerca do impacto da reforma trabalhista em 

relação ao público feminino, destacando as gestantes  e lactantes  é perfeitamente viável.  

Na categoria jornada de trabalho os respondentes destacaram os seguintes 

aspectos da legislação Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. As modificações realizadas neste 

tema, são expostas no Quadro 4. 
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Quadro 5 – Comparativo do texto da Legislação antes e depois da Reforma Trabalhista 

(Jornada de Trabalho – Banco de Horas) 

 

ENDEREÇO 

 
TEXTO ANTERIOR 

DISPOSITIVO 

ALTERADOR 
TEXTO ATUAL 

 Artigo 59  § 2o § 3o § 4o   

§ 2º Poderá ser 

dispensado o acréscimo 

de salário se, por força de 

acordo ou convenção 

coletiva de trabalho, o 

excesso de horas em um 

dia for compensado pela 

correspondente 

diminuição em outro dia, 

de maneira que não 

exceda, no período 

máximo de cento e vinte 

dias, à soma das jornadas 

semanais de trabalho 

previstas, nem seja 

ultrapassado o Iimite 

máximo de dez horas 

diárias.    

 Lei nº 13.467, de 2017 

 

§ 2o  Poderá ser 

dispensado o acréscimo 

de salário se, por força de 

acordo ou convenção 

coletiva de trabalho, o 

excesso de horas em um 

dia for compensado pela 

correspondente 

diminuição em outro dia, 

de maneira que não 

exceda, no período 

máximo de um ano, à 

soma das jornadas 

semanais de trabalho 

previstas, nem seja 

ultrapassado o limite 

máximo de dez horas 

diárias.   

 Inclusão do § 5o  e § 6o  
  

  

  

 Lei nº 13.467, de 2017 

  

§ 5º  O banco de horas de 

que trata o § 2o deste 

artigo poderá ser 

pactuado por acordo 

individual escrito, desde 

que a compensação 

ocorra no período 

máximo de seis meses.  
§ 6o  É lícito o regime de 

compensação de jornada 

estabelecido por acordo 

individual, tácito ou 

escrito, para a 

compensação no mesmo 

mês.  
Fonte: Dados da pesquisa 2018. 

 

O quadro acima elenca as mudanças elencadas em relação a jornada de trabalho 

com destaque para os seguintes tópicos, a reforma  excluiu a ressalva do parágrafo 2o   que 

tratava a cerca de local de difícil acesso, o trabalho em regime de tempo parcial agora pode 

ser de  até 30 horas semanais; antes era de até 25 horas, agora é possível  a prática de 06 horas 

extras, se o trabalho for de até 26 horas semanais; o prazo de 01 ano para a compensação de 

horas do banco de horas foi reduzido para seis meses, poderá ser pactuado por acordo 

individual. A jornada 12x36 era prevista em instrumentos coletivos e adotada apenas por 

algumas categorias. 

Concernente à categoria jornada de trabalho, observa-se por meio da análise dos 

Quadros 1 e 2 que os participantes conhecem e consideram importantes para a sua atuação as 
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mudanças ocorridas em relação ao Banco de Horas disciplinado no Artigo 59 § 1o ao § 6o  da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) 

   

5.2.2 Conhecimento e importância acerca das mudanças trabalhistas nas categorias 

“formas de trabalho e as condições sindicais, as transferências coletivas e a dispensa”. 

 

Em seguida, foi solicitado que os respondentes indicassem o conhecimento acerca 

de aspectos  relacionados às mudanças ocorridas em relação às formas de trabalho e as 

condições sindicais, as transferências coletivas e a dispensa, de acordo com a Lei 13467.2017 

(BRASIL, 2017, n.p). O Quadro 6 expõe os principais resultados em relação às categorias 

“formas de trabalho e as condições sindicais, as transferências coletivas e a dispensa”. 

 

Quadro 6 - Conhecimento acerca das mudanças ocorridas em relação às formas de 

trabalho e questões sindicais, acordos coletivos e dispensa. 

CATEGORIAS 

FORMAS DE TRABALHO,  

QUESTÕES SINDICAIS, 

ACORDOS COLETIVOS E 

DISPENSA. 

DESCONHEÇO 

TOTALMENTE AS 

MUDANÇAS 

SEI QUE MUDOU , 

MAS NÃO COMO 

ALTERA O 

TRABALHO 

SECRETARIAL 

SEI QUE MUDO E  

COMO ALTERA O 

TRABALHO 

SECRETARIAL 

Teletrabalho 16 12 8 

Terceirização 3 17 16 

Rescisão de contrato de trabalho 

por mútuo consentimento 
8 10 18 

Fim da obrigatoriedade do 

“imposto sindical”. 
6 8 22 

Dispensa da assistência Sindical 

e Ministério do Trabalho em 

homologações de rescisões 

contratuais 

7 10 19 

Instituição das Comissões de 

Representação nas empresas. 
15 14 7 

Continua 
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Conclusão 

Possibilidade de retirada de 

direitos através de convenções e 

acordos coletivos. 

10 12 14 

Prevalência dos acordos em 

superioridade a convenção 

coletiva de trabalho. 

11 14 11 

Mudança nos critérios para 

dispensa por justa causa. 
10 15 11 

RESPONDENTES 36 

Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

Após, foi questionado aos profissionais quais aspectos das mudanças trabalhistas 

ocorridas por meio  a Lei 13467.2017 (BRASIL, 2017, n.p), que considerassem mais 

importantes no que diz respeito às formas de trabalho e as condições sindicais, as 

transferências coletivas e a dispensa. O Quadro 7 sintetiza os aspectos indicados pelos 

respondentes em relação à relevâncias das mudanças nas categorias “formas de trabalho e as 

condições sindicais, as transferências coletivas e a dispensa”. 

 

Quadro 7 - Importância das mudanças ocorridas  em relação às formas de trabalho e 

questões sindicais, acordos coletivos e dispensa. 

CATEGORIAS 

FORMAS DE TRABALHO E 

QUESTÕES SINDICAIS, 

ACORDOS COLETIVOS E 

DISPENSA. 

TOTALMENTE 

IRRELEVANTE 
IMPORTANTE 

EXTREMAMENTE 

IMPORTANTE 

Teletrabalho 16 12 8 

Terceirização 3 17 16 

Rescisão de contrato de trabalho 

por mútuo consentimento 

8 10 18 

Fim da obrigatoriedade do 

“imposto sindical”. 

6 8 22 

Continua 
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Conclusão 

Dispensa da assistência Sindical 

e Ministério do Trabalho em 

homologações de rescisões 

contratuais 

7 10 19 

Instituição das Comissões de 

Representação nas empresas. 

15 14 7 

Possibilidade de retirada de 

direitos através de convenções e 

acordos coletivos. 

10 12 14 

Prevalência dos acordos em 

superioridade a convenção 

coletiva de trabalho. 

11 14 11 

Mudança nos critérios para 

dispensa por justa causa. 

10 15 11 

RESPONDENTES 36 

Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

  Neste estudo pode-se observar que os itens “Terceirização”  e “Fim da 

obrigatoriedade do “imposto sindical”.” são maioria que os respondentes alegam saber que 

mudou e como altera o trabalho secretarial. 

Em relação ao primeiro item, é disciplinado através da  Lei nº 13.429 de 31 de 

março de 2017 que altera dispositivos da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe 

sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as 

relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Lei 13.467 de 13 de 

julho de 2017 que altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-

Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas 

relações de trabalho. 

A terceirização nas palavras de Oliveira (2016, p. 60) consiste em um fenômeno 

no qual uma determinada empresa cede, parcial ou integralmente, as suas funções referentes à 

atividade-meio para que trabalhadores contratados por uma empresa prestadora de serviços 

possam realizá-los. A autora ressalta que essa relação de trabalho se dá no âmbito das 

atividades não essenciais da empresa tomada não gera vínculo entre a empresa e os 

trabalhadores, uma vez que este deverá ser constituído com a empresa prestadora de serviços.  
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Para Costa et al (2018, p.113) uma das maiores preocupações em relação a 

terceirização  diz respeito ao número maior de acidentes de trabalho nas terceirizadas, 

comparado às empresas que não o são, pode ter duas explicações: “a gestão menos rigorosa 

dos riscos de acidentes de trabalho nas terceirizadas e as tarefas que envolvem mais riscos de 

serem exercidas, em geral, pelos trabalhadores terceirizados”. 

Já o segundo  item, conforme o Quadro 7, com o advento da 13.467 de 2017, 

houve a alteração do caput dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602, bem como a 

revogação dos artigos 601 e 604 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), estabelecendo 

a não obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical e os critérios relativos a essa 

mudança.      

De acordo com o perfil dos respondentes, tanto vínculo empregatício ativo na 

iniciativa pública ou privada,  em relação ao tema terceirização, quanto ao nível de 

conhecimento, no público a maioria declarou desconhecimento e no privado que sabia das  

mudanças, entretanto desconhecia  como estas  influenciavam a vida trabalhista. 

No tocante ao tema imposto sindical, as respostas foram opostas quanto ao nível 

de conhecimento, no público a maioria declarou desconhecimento e no privado sabia das 

mudanças  entretanto desconhecia  como influenciava a vida trabalhista. 

Dando continuidade, foi solicitado aos participantes que apontassem os aspectos 

das mudanças trabalhistas ocorridas por meio  a Lei 13467.2017 (BRASIL, 2017, n.p), que 

considerassem mais relevantes. O Quadro 6 apresenta os resultados alcançados em relação às 

importância das alterações nas categorias das mudanças ocorridas  em relação às formas de 

trabalho e questões sindicais, acordos coletivos e dispensa. 

De acordo com o perfil dos respondentes, tanto vínculo empregatício ativo na 

iniciativa pública ou privada,  consideraram o tema terceirização como importante, já em 

relação ao imposto sindical, as respostas no público a maioria declarou como importante e no 

privado  como extremamente importante. 

Com o intuito de destacar as alterações ocorridas em relação ao imposto sindical, 

apresentou-se  informações no Quadro 7. 
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Quadro 8 – Comparativo do texto da Legislação antes e depois da Reforma Trabalhista 

(Imposto Sindical) 

 

ENDEREÇO TEXTO ANTERIOR 
DISPOSITIVO 

ALTERADOR 
TEXTO ATUAL 

 

Alteração do 

caput do artigo 

545 

Art. 545 - Os empregadores ficam 

obrigados a descontar na folha de 

pagamento dos seus empregados, desde 

que por eles devidamente autorizados, as 

contribuições devidas ao Sindicato, 

quando por este notificados, salvo 

quanto à contribuição sindical, cujo 

desconto independe dessas formalidades 

Lei nº 13.467, de 

2017   

Art. 545.  Os empregadores ficam 

obrigados a descontar da folha de 

pagamento dos seus empregados, 

desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas 

ao sindicato, quando por este 

notificados. 

 

Alteração do 

caput do artigo 

578 

Art. 578 - As contribuições 

devidas aos Sindicatos pelos que 

participem das categorias econômicas ou 

profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades 

serão, sob a denominação do "imposto 

sindical", pagas, recolhidas e aplicadas 

na forma estabelecida neste Capítulo. 

Lei nº 13.467, de 

2017  

Art. 578.  As contribuições devidas 

aos sindicatos pelos participantes das 

categorias econômicas ou 

profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades 

serão, sob a denominação de 

contribuição sindical, pagas, 

recolhidas e aplicadas na forma 

estabelecida neste Capítulo, desde que 

prévia e expressamente autorizadas.   

 

Alteração do 

caput do artigo 

579 

 

Art. 579 - A contribuição sindical é 

devida por todos aquêles que 

participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, ou 

de uma profissão liberal, em favor do 

sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão ou, inexistindo 

êste, na conformidade do disposto no art. 

591. 

Lei nº 13.467, de 

2017  

Art. 579.  O desconto da contribuição 

sindical está condicionado à 

autorização prévia e expressa dos que 

participarem de uma determinada 

categoria econômica ou profissional, 

ou de uma profissão liberal, em favor 

do sindicato representativo da mesma 

categoria ou profissão ou, inexistindo 

este, na conformidade do disposto no 

art. 591 desta Consolidação.      

  

Alteração do 

caput do Artigo 

582 

Art. 582. Os empregadores são 

obrigados a descontar, da folha de 

pagamento de seus empregados relativa 

ao mês de março de cada ano, a 

contribuição sindical por estes devida 

aos respectivos sindicatos. 

Lei nº 13.467, de 

2017   

Art. 582.  Os empregadores são 

obrigados a descontar da folha de 

pagamento de seus empregados 

relativa ao mês de março de cada ano 

a contribuição sindical dos 

empregados que autorizaram prévia e 

expressamente o seu recolhimento aos 

respectivos sindicatos.  

Continua 
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Conclusão 

Alteração do 

caput do Artigo 

583 

Art. 583 - O recolhimento da 

contribuição sindical referente aos 

empregados e trabalhadores avulsos será 

efetuado no mês de abril de cada ano, e 

o relativo aos agentes ou trabalhadores 

autônomos e profissionais liberais 

realizar-se-á no mês de fevereiro. 

Lei nº 13.467, de 

2017   

Art. 583.  O recolhimento da 

contribuição sindical referente aos 

empregados e trabalhadores avulsos 

será efetuado no mês de abril de cada 

ano, e o relativo aos agentes ou 

trabalhadores autônomos e 

profissionais liberais realizar-se-á no 

mês de fevereiro, observada a 

exigência de autorização prévia e 

expressa prevista no art. 579 desta 

Consolidação. 

Alteração do 

caput do Artigo 

587 

Art. 587. O recolhimento da 

contribuição sindical dos empregadores 

efetuar-se-á no mês de janeiro de cada 

ano, ou, para os que venham a 

estabelecer-se após aquele mês, na 

ocasião em que requeiram às repartições 

o registro ou a licença para o exercício 

da respectiva atividade 

Lei nº 13.467, de 

2017  

Art. 587.  Os empregadores que 

optarem pelo recolhimento da 

contribuição sindical deverão fazê-lo 

no mês de janeiro de cada ano, ou, 

para os que venham a se estabelecer 

após o referido mês, na ocasião em 

que requererem às repartições o 

registro ou a licença para o exercício 

da respectiva atividade. 

Revogação do 

Artigo 601 

Art. 601 - No ato da admissão de 

qualquer empregado, dele exigirá o 

empregador a apresentação da prova de 

quitação do imposto sindical 

Lei nº 13.467, de 

2017  
REVOGADO 

Alteração do 

caput do Artigo 

602 

Art. 602 - Os empregados que não 

estiverem trabalhando no mês destinado 

ao desconto da imposto sindical serão 

descontados no primeiro mês 

subseqüente ao do reinício do trabalho. 

Lei nº 13.467, de 

2017   

Art. 602.  Os empregados que não 

estiverem trabalhando no mês 

destinado ao desconto da contribuição 

sindical e que venham a autorizar 

prévia e expressamente o 

recolhimento serão descontados no 

primeiro mês subsequente ao do 

reinício do trabalho 

Revogação do 

Artigo 604 

Art. 604 - Os agentes ou trabalhadores 

autônomos ou profissionais liberais são 

obrigados a prestar aos encarregados da 

fiscalização os esclarecimentos que lhes 

forem solicitados, inclusive exibição de 

quitação do imposto sindical. 

Lei nº 13.467, de 

2017  
REVOGADO 

Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

 

Fazendo um comparativo entre os quadros 2 e 3 com os 6 e 7 averiguou-se que os 

respondentes com vínculo no setor público são maioria em declarar desconhecimento em 

relação aos temas das mudanças da reforma trabalhista, bem como em declarar alterações 

como irrelevantes. Pode-se concluir que em virtude da atual situação de trabalho não houve 

interesse em relação as mudanças e/ou não tiveram acesso a estas. Entretanto como também 

houve alteração em relação a situação dos secretários executivos inseridos na esfera pública 
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com a edição do Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018 é preocupante o posicionamento 

dos respondentes inseridos no serviço público. 

Os participantes em sua maioria declararam, ainda,  desconhecer as alterações 

referentes ao teletrabalho e consideraram também em sua maioria totalmente irrelevantes. 

Tais afirmações devem ser analisadas com cautela, tendo em vista que o Assessoramento 

virtual, que pode ser considerado uma modalidade de teletrabalho é uma das novas formas de 

atuação do profissional de Secretariado Executivo.  

As mudanças ocorridas em relação a este tema estão elencadas no Quadro 8. 

Quadro 9- Lei 13.467/2017: alterações em relação ao tema Teletrabalho 

 

ENDEREÇO 

  

DISPOSITIVO 

ALTERADOR 
TEXTO ATUAL 

Inclusão dos Artigo 75-

A. 75-B, 75-C, 75-D e 

75-E 

Lei nº 13.467, de 2017 

  

Art. 75-A.  A prestação de serviços pelo empregado 

em regime de teletrabalho observará o disposto neste 

Capítulo. 

Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências 

do empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, 

não se constituam como trabalho externo 

Parágrafo único.  O comparecimento às dependências 

do empregador para a realização de atividades 

específicas que exijam a presença do empregado no 

estabelecimento não descaracteriza o regime de 

teletrabalho. 

Art. 75-C.  A prestação de serviços na modalidade de 

teletrabalho deverá constar expressamente do 

contrato individual de trabalho, que especificará as 

atividades que serão realizadas pelo empregado.   

§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime 

presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo 

acordo entre as partes, registrado em aditivo 

contratual.     

§ 2o  Poderá ser realizada a alteração do regime de 

teletrabalho para o presencial por determinação do 

empregador, garantido prazo de transição mínimo de 

quinze dias, com correspondente registro em aditivo 

contratual. 

     Continua 
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     Conclusão 

  Art. 75-D.  As disposições relativas à 

responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 

fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da 

infraestrutura necessária e adequada à prestação do 

trabalho remoto, bem como ao reembolso de 

despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em 

contrato escrito. 

Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no 

caput deste artigo não integram a remuneração do 

empregado.    

Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os 

empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto 

às precauções a tomar a fim de evitar doenças e 

acidentes de trabalho. 

Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo 

de responsabilidade comprometendo-se a seguir as 

instruções fornecidas pelo empregador. 

      Fonte: Dados da pesquisa 2018. (Elaborado pela autora) 

 

O Quadro 8 apresenta alterações em relação ao tema Teletrabalho; entre as 

mudanças ocorridas, destaca-se o Art. Art. 75-B, o qual considera como teletrabalho a 

prestação de serviços fora das ambiente da empresa, atuando por meio da utilização de 

tecnologias de informação e de comunicação (BRASIL, 2017, n.p). De Lima Filho (2018) 

disserta que a inclusão do teletrabalho dentre as atividades excluídas do controle de jornada 

representa uma perda total de direitos como horas extras, hora noturna, adicional noturno e 

intervalos intrajornada e interjornadas, ficando imune às mudanças apenas o direito ao 

descanso semanal remunerado.      

 Excetuando-se as análises doutrinárias, De Lima (2018. p. 167) ainda discorre 

que a situação não deixa de representar uma perda relevante para os empregados, posto que a 

eles agora caberá a obrigação de provar não apenas que fazem jus aos direitos decorrentes da 

limitação do tempo de trabalho, como também que era possível que o empregador fizesse tal 

limitação.     

O Secretário virtual pode trabalhar para várias empresas, utilizando o que há de 

mais moderno em tecnologia. Alguns secretários montam o seu próprio escritório em casa 

(escritório virtual) ou se juntam às empresas que alugam caixas postais, prestam serviços de 

atendimento telefônico, fax e para executivos que querem reduzir custos com escritório, pois 

passam a maior parte do dia nas empresas de seus clientes. (BARROS, 2012) 



 

 

54 

 
 

 

5.3 Opinião de secretários executivos acerca das mudanças trabalhistas de 2017 e como 

podem impactar na atuação da categoria profissional 

           

Foram colocadas duas questões totalmente abertas onde os respondentes emitiram 

opinião acerca das mudanças trabalhistas de 2017 e também discorreram acerca de como estas 

podem impactar em sua atuação como secretário(a) executivo(a). 

Em relação a opinião em relação às mudanças, pode-se agrupar como negativas  

algumas que resumiram-se  em  uma palavra, “Devastadoras”(Respondente 3), 

“Trágica”(Respondente 13) e  “Ruins”(Respondente 21), tais respostas foram bem sucintas, 

entretanto  com significado bem dramático. 

Algumas opiniões foram vagas, mas denotando o aspecto negativo “Acho que vai 

prejudicar muitas pessoas” (Respondente 14), “O trabalhador tem que verificar em cada 

caso, na maioria não acho viável”, (Respondente 17), “São mudanças que afetam 

diretamente os profissionais, e acredita-se que os prejuízos são maiores do que os 

benefícios conquistados.”(Respondente 18), “Acho que prejudicaram o trabalhador” ( 

Respondente 23),  e  “Muitos dos direitos dos trabalhadores foram perdidos.” (Respondente 

32)” 

Ainda ressaltando os aspectos negativos outros respondentes dissertaram e 

exemplificaram quais aspectos consideravam prejudiciais:  

 

No que concerne aos direitos e garantias dos trabalhadores a manutenção dos 

fundamentais, as flexibilizações de negociação empregado e empregador por 

condutas ardis e de má fé podem vir a prejudicar aos trabalhadores. Com relação 

às novas modalidades, acredito que a realidade de mercado.(Respondente 35). 
  

Alguns foram bem enfáticos em ser totalmente contrários às mudanças, 

ressaltando o desnível da relação empregado/empregador na qual a balança foi favorável aos 

empregadores: “Sei que a reforma trabalhista veio para favorecer o empregador e dificultar 

os direitos do empregado.”(Respondente 7), “Infelizmente, acredito que os efeitos serão bem 

negativas a longo prazo. Atualmente, não enxerguei nenhum benefício para minha 

categoria profissional.” (Respondente 10), “Todas foram ruins pois pioraram as condições 

do trabalhador.”(Respondente 11),   “É um sério desestímulo ao desenvolvimento do 

trabalho de forma geral, pois a reforma privilegia em sua grande parte aos empregadores, 

tornando os direitos dos trabalhadores ainda mais ameaçados.”(Respondente 15), “São 

mudanças que afetam diretamente os profissionais, e acredita-se que os prejuízos são 

maiores do que os benefícios conquistados.”,(Respondente 18), “Voltadas para os interesses 
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dos empresários”,(Respondente 22), “Não concordo com a Reforma Trabalhista que foi 

realizada.” (Respondente 28), “São mudanças que servirão para beneficiar muito mais os 

empregadores.”(Respondente 30), “Contra por conta dos abusos repetitivos em cima do 

trabalhador. Acho que as mudanças nunca são melhores para os 

empregados.”(Respondente 33) 

Àqueles que admitem ter pouca familiaridade como o tema, demonstraram 

preocupação: “São necessárias, mas pelo pouco que sei acerca do assunto, não foi feito da 

maneira mais correta, prejudicando muitos trabalhadores de todas as classes.” 

(Respondente 2), “O trabalhador tem que verificar em cada caso, na maioria não acho 

viável.”(Respondente 17) e “Confesso que ainda não estou totalmente familiarizada, mas 

estou extremamente preocupada com meu futuro profissional, com base no pouco que 

sei.”(Respondente 24). 

Circunstâncias positivas também foram elencadas :  

“Acredito que as alterações atendem ao atual cenário de trabalho, garantindo 

flexibilidade nas relações empregado/empresa. Entendo, porém, que há a 

necessidade de respeito entre os direitos de cada parte. Atualmente, as empresa 

têm focado no bem estar do funcionário como ferramenta de aumento da 

produtividade e do trabalho com qualidade. Os grandes sabem que precisam 

humanizar suas corporações para se manter no mercado.”(Respondente 6) 

 

 

“Necessárias inclusive para saneamento da justiça.”(Respondente 16), “Em geral, 

positivas.” (Respondente 29)  e    “Que os ajustes foram necessários e que, mesmo sendo 

contrária a visão dos empregados, a reforma trouxe vários benefícios!” (Respondente 34). 

Destacamos a seguinte resposta:  

“Das poucas mudanças que tenho conhecimento, são muito importantes para dar 

mais autonomia a relação empregado x empregador. Apesar de ter perdido alguns 

direitos, a flexibilização faz parte do mundo globalizado em que estamos inseridos. 

Tudo isso nos obriga a estudar mais a fim de sermos mais competitivos e 

resilientes.” (Respondente 20). 

 

Tendo em vista que Martins, Genghini e Todorov ( 2011, p.19) havia concluído 

que […”a resiliência é um diferencial útil e necessário ao desenvolvimento e competitividade 

do profissional, em especial do profissional de secretariado, no desempenho da profissão e no 

crescimento pessoal.”] 

  Alguns respondentes frisaram que há tanto prejuízos como benefícios: 

Acredito que existem vantagens e desvantagens com relação à relação a patrão/ 

empregado. Por um lado viabiliza acordos e facilita e por outro pode ser é 

complexo principalmente em ações coletivas. É ainda um assunto muito complexo 

e rico em detalhes para se ter uma opinião concreta. Vejo portanto pontos 

positivos e negativos.(Respondente 9) 
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“Acredito que algumas coisas vieram para melhorar, porém se foram aplicadas 

corretamente. Outras já não concordo tanto e acho que prejudica alguns perfis de 

empregado.” (Respondente 19), “Como tudo na vida, a reforma tem seus prós e contras. 

Deve ser porquê ora beneficia empresários e  ora o empregado, sendo que o empresário se 

beneficiou mais”.(Respondente 25) e “Serão proveitosas dependendo das empresas.” 

(Respondente 27). 

   

A necessidade de aprofundamento no tema também foi salientada: “Estou ciente 

das mudanças mas, preciso aprofundar meus conhecimentos acerca do 

assunto.”(Respondente 31). 

E ainda observou-se àqueles que admitem desconhecimento acerca do tema ou 

que não possuem opinião formada:  “Não tenho ainda uma opinião formada, pois não tenho 

conhecimento de tudo que aborda a reforma.”(Respondente 1), “Não tenho opinião 

formada.”(Respondente 5) e   “Não fiz ainda, uma leitura sobre o tema e o pouco que sei 

são das notícias dos jornais.”(Respondente 8). 

Conclui-se  que apesar de opiniões neutras e positivas a  maioria dos respondentes 

considerou negativas, evidenciando o caráter unilateral na elaboração das reformas, supressão 

de direitos  e o  cunho patronal. 

No tocante ao impacto das reformas trabalhistas na atuação do profissional de 

secretariado executivo, podemos classificar como positivos, negativos ou insignificantes. 

Tal qual na emissão da opinião acerca das mudanças, observou-se àqueles que 

admitem desconhecimento do tema ou declararam não possuir  opinião formada: “Não sei 

exatamente”.(Respondente 2),  “Não tenho opinião formada.”  (Respondente 5), “Ainda não 

conheço todas as mudanças, não posso opinar com clareza.”(Respondente 14), “De modo 

geral vai impactar a todos, contudo preciso de um embasamento melhor para responder 

com convicção.” (Respondente 24) e  “Ainda não percebi mudanças.” (Respondente 29). 

Os respondentes que consideram o impacto atualmente insignificante, declararam 

que atualmente são servidores públicos: “Atualmente sou servidora concursada. A reforma 

trabalhista não impacta diretamente minha atuação profissional no momento.” 

(Respondente 7),  “Por ser servidor público acredito que pouco, acho que o impacto maior 

será para os funcionários da CLT.”(Respondente 8) e “Não se aplica a minha atual 

situação.” (Respondente 22). 

Aqueles que consideraram  o  impacto positivo, pinçaram qualidades como a 

flexibilidade e adaptabilidade: “Acredito que algumas melhorias vieram beneficiar a 
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profissão, dando mais flexibilidade para nossa atuação” (Respondente 9),   “Acredito que 

algumas melhorias vieram beneficiar a profissão, dando mais flexibilidade para nossa 

atuação.”(Respondente 19),  

 Como não atuo na área, ainda não me inteirei das mudanças no que diz respeito 

ao profissional Secretário Executivo. No entanto, percebo que essas  mudanças 

são para adaptação da globalização e tornar a empregabilidade mais acessível e 

não prejudicar o mercado empregatício. Apesar de perder alguns direitos, o 

trabalhador tem mais possibilidade de estar empregado. Sabemos que 

infelizmente, quem dita as normas é o capitalismo e não temos muitas 

alternativas, cabe a nós nos adequarmos a ele. (Respondente 20)  

E por fim “De certo modo de forma positiva.”(Respondente 27). 

Outros opinaram de maneira geral: “Em tudo.”(Respondente 3). “Atinge 

totalmente a atividade, reduzindo direitos.” (Respondente 4), “Como qualquer outro 

trabalhador, na redução de direitos.” (Respondente 11), “Me lascando” (Respondente 13), 

“Acredito que são mudanças, na sua maioria, prejudiciais, não só na função secretarial, 

mas em toda função exercida em regime CLT” (Respondente 15), “Pela adaptabilidade dos 

direitos adquiridos.”(Respondente 16) 

Um dos aspectos mais citados em relação a conotação negativa do impacto foi em 

relação ao Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018 extingue cargos efetivos vagos e que 

vierem a vagar dos quadros de pessoal da Administração Pública Federal, incluindo, dentre 

outras, a categoria de Secretários Executivos:  

 

As mudanças irão impactar de todas as formas, o Secretariado já sem reforma, já 

teve seu cargo público excluído pelo Excelentíssimo Presidente da República, 

imagina com a reforma trabalhista, tenho receio que desapareça de 

vez.(Respondente 1) 

 

Bem, após o decreto Nº 9262/18 impactou de forma arrasadora, pois havia 

dedicado todo tempo após a conclusão do ensino superior visando a atuação na 

administração pública. Sendo que isso não é mais possível. Certamente, havia 

muitos cargos que deviam ser extintos, não o do secretariado executivo e nem 

tecnológo, diante da sua importância, com uma formação multidisciplinar e com 

grande contribuição para o crescimento e desenvolvimento da sociedade e do 

país.(Respondente 10) 

 

De imediato o impacto que observo e considero uma ameaça aos profissionais 

secretários, independentemente de ser técnico , ou secretário executivo , pois 

atinge a categoria como um todo, independentemente do nível de instrução do 

profissional secretário é a publicação da portaria 9262/2018 que extingue os 

cargos de técnico e de secretário executivo . Considero uma grande ameaça na 

nossa atuação. precisa ser revisada. precisamos mostrar nosso potencial e que 

somos necessários e fundamentais nas organizações e instituições nas três 

esferas.(Respondente 12) 
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“Impactam diretamente tendo em vista que o profissional de secretariado não terá mais 

acesso ao setor público e terá que competir pelo setor privado tendo seus direitos negados.” 

(Respondente 31), “Em relação da extinção dos cargos federais afeta diretamente pra quem 

tem pretensão de seguir carreira pública.” (Respondente 32) e  “Lamento pela retirada dos 

cargos de técnico das Instituições Federais.” (Respondente 34). 

 

Outras questões também foram destacadas:  

A respondente 6 especificou quais pontos afetariam e as razões e quais não 

afetariam também com a explicação dos motivos: 

Em alguns pontos, as alterações não afetam a minha rotina de trabalho, outras 

sim. Irei listar para facilitar sua visão: 1. férias - a negociação sobre a forma de 

gozar as férias para mim é benéfico, visto que posso durante o ano fracioná-las 

conforme a minha conveniente, Presidente e da instituição; 2. Jornada - não 

altera em nada, pois sempre tivemos flexibilidade de adequação da rotina, 

conforme a agenda de trabalho elaborada previamente; 3. Tempo na empresa - 

não temos cobrança sobre período de trabalho, temos sim compromisso com as 

atividades a serem executadas e a empresa concede sem objeções aos horários de 

alimentação, tempo de interação, saída para consultas médicas ou resoluções de 

coisas pessoais; 4. Descanso - o horário de descanso sempre foi respeitado e o 

Presidente procura sempre preservar-me de compromissos extras em que não há 

necessidade da minha presença em horários fora da jornada; 5. Remuneração - a 

instituição procura sempre remunerar acima da média de mercado, então não há 

queixa sobre este ponto; 6. Plano de cargos e salários - não impacta na minha 

atuação; 7. Transporte - o tempo de deslocamento não altera meus horários ou 

impactam no meu trabalho, pois moro próximo e não afeta meus horários; 8. 

Trabalho intermitente - em eventos ou viagens já tínhamos os acertos sobre 

pagamentos ou banco de horas; 9. Home office - não altera minha rotina, pois 

dificilmente realizo trabalho em casa; 10. Negociação - não há na instituição 

objeções sobre as funções de trabalho; 11. Representação - não alcançamos a 

quantidade superior a 200 colaboradores; 12. Demissão - a relação que tenho com 

a instituição e com os superiores é de amizade e cooperação e não terei problemas 

em uma futura demissão com relação a acordos; 13. Cont. sindical - não impacta 

em nada, pois pretendo continuar a contribuir com o sindicato da minha 

categoria; 14. Terceirização - não sou terceirizado nem temos contratados nesta 

modalidade; 15. Gravidez - nunca estive grávida, e com as colegas que já 

estiveram sempre tiveram apoio da instituição; 16. Banco de horas - a instituição 

às vezes demanda um tempo maior de trabalho, porém sempre ajustado com o 

desconto das horas de folga em comum acordo entre as partes.(Respondente 6) 
 

Apenas um respondente apontou que não haveria impacto na sua atuação 

profissional: “Nenhuma forma” (Respondente 18). O que foi dito pelo Respondente 35 

acerca das férias: “Impactos na possibilidade de fracionamento de férias e ausência em 

menos tempo em períodos distintos.” merece destaque,  e Martins, 2012 citou: 

As férias visam proporcionar descanso ao trabalhador, após certo período de 

trabalho, quando já se acumularam no organismo toxinas que não foram eliminadas 

adequadamente. Os estudos da medicina do trabalho revelam que o trabalho 

contínuo sem férias é prejudicial ao organismo. Sabe-se que, após o quinto mês de 

trabalho sem férias, o empregado já não tem o mesmo rendimento, principalmente 

em serviço intelectual. Pode-se, ainda, dizer, em relação às férias, que elas são um 

complemento ao descanso semanal remunerado. Nas férias, o interesse não é 
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apenas do trabalhador; que quer gozá-las, mas também do Estado, que pretende que 

o obreiro as usufrua. Trata-se de verdadeiro direito do empregado, irrenunciável, 

tendo caráter eminentemente higiênico. (MARTINS, 2012. p. 767) 

 

As mudanças apresentadas no quesito férias foram significativas, a primeira dela 

refere-se à possibilidade de fracionamento do período de gozo, tendo em vista que 

anteriormente, conforme artigo o § 1º do art. 134 da CLT estabelecia que “somente em casos 

excepcionais serão as férias concedidas em dois períodos, um dos quais não poderá ser 

inferior a 10 (dez) dias corridos.”, com a alteração essa prática de fracionamento será 

comum. 

 A divisão poderá ser realizada em três períodos, sendo que o um dos períodos 

deve ter no mínimo 14 (quatorze) dias corridos, o segundo e terceiro (se houver) devem ter no 

mínimo cinco dias. Neste momento o empregado passa a decidir se deseja ou não fracionar o 

gozo de férias. Por conta disso o empregador tem que programar, se atentar e consultar o 

empregado sobre o fracionamento, para não correr o risco de ultrapassar o período 

concessivo. O empregador continua definindo o momento em que o empregado gozará o seu 

período de férias, entretanto, as férias devem ser concedidas em até 11 (onze) meses após o 

término do período aquisitivo, ao ultrapassar este prazo o empregador deverá pagar as verbas 

de férias em dobro conforme Artigo 137 da CLT, ainda de acordo com a reforma trabalhista 

artigo 134, inciso III, o período de gozo deverá ser iniciado sempre com 3 (três) dias de 

antecedência com relação a finais de semana e feriados. 

 Sobre o impacto na  atuação profissional, além das declarações de 

desconhecimento e necessidade de aprofundamento no tema,  houveram posicionamentos 

positivos destacando a flexibilidade e adaptabilidade,  mediador elencando que há tanto 

prejuízos como benefícios e o aspecto mais citado em relação a conotação negativa foi o  

Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/clt.htm
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da realização dessa pesquisa pôde-se alcançar os objetivos esperados que 

consistiam em: realizar uma pesquisa documental para identificar as mudanças na legislação 

trabalhista pós reforma de 2017, conhecer a percepção que os profissionais de secretariado 

tem a respeito das alterações legislativas em questão e analisar a opinião individual acerca das 

modificações do impacto na atuação do profissional de secretariado executivo. 

A análise documental permitiu identificar as mudanças na legislação trabalhista 

pós reforma de 2017, por meio de um comparativo da legislação anterior e a vigente com a 

reforma verificou-se os subtemas as quais houve alteração  e ou inclusão no texto: Jornada de 

Trabalho: tempo à disposição do empregador, tempo de pretensão de créditos resultantes da 

relação de trabalho, tempo de deslocamento até o trabalho, mesmo que em transporte 

fornecido pelo empregador, trabalho em regime de tempo parcial, banco de horas, jornada de 

trabalho 12/36. Proteção a maternidade: período de descanso e amamentação.  

Houveram alterações também, em relação às Formas de trabalho e questões 

sindicais, acordos coletivos e dispensa: teletrabalho, terceirização, rescisão de contrato de 

trabalho por mútuo consentimento, fim da obrigatoriedade do imposto sindical, dispensa da 

assistência sindical e Ministério do Trabalho em homologações de rescisões contratuais, 

instituição das comissões de representação nas empresas, possibilidade de retirada de direitos 

através de convenções e acordos coletivos, Prevalência dos acordos em superioridade a 

convenção coletiva de trabalho e Mudança nos critérios para dispensa por justa causa. Na 

análise 

Foi possível, ainda, averiguar o conhecimento que os profissionais de secretariado 

Executivo tem a respeito das alterações legislativas em questão. Averiguou-se que os 

respondentes com vínculo no setor público são maioria em declarar desconhecimento em 

relação aos temas das mudanças da reforma trabalhista, bem como em declarar alterações 

como irrelevantes. Pode-se concluir que em virtude da atual situação de trabalho não houve 

interesse em relação às mudanças e/ou não tiveram acesso a estas. Entretanto como também 

houve alteração em relação a situação dos secretários executivos inseridos na esfera pública 

com a edição do Decreto nº 9.262, de 9 de janeiro de 2018 é preocupante o posicionamento 

dos respondentes inseridos no serviço público. 

De acordo com nível de conhecimento, público e privado foram opostos tanto em 

relação em relação ao  tema jornada de trabalho, como proteção à maternidade. No tocante 
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aos  temas terceirização e imposto sindical,  no público a maioria declarou desconhecimento e 

no privado sabia das mudanças  entretanto desconhecia  como influenciava a vida trabalhista. 

O tema proteção à maternidade Período de descanso e amamentação   foi unânime 

em classificação como extremamente importante, e a jornada 12x36 no pólo oposto como 

totalmente irrelevante. Em relação ao tema terceirização, quanto ao nível de conhecimento, no 

público a maioria declarou desconhecimento e no privado que sabia das  mudanças, entretanto 

desconhecia  como estas  influenciavam a vida trabalhista. 

Os participantes em sua maioria declararam, ainda,  desconhecer as alterações 

referentes ao teletrabalho e consideraram também em sua maioria totalmente irrelevantes. 

Tais afirmações devem ser analisadas com cautela, tendo em vista que o Assessoramento 

virtual, que pode ser considerado uma modalidade de teletrabalho é uma das novas formas de 

atuação do profissional de Secretariado Executivo.   

Foi feita  análise sobre a  percepção dos secretários executivo acerca das 

modificações do impacto na sua atuação do profissional. Esse aspecto, apesar de opiniões 

neutras e positivas a  maioria dos respondentes considerou negativas, evidenciando o caráter 

unilateral na elaboração das reformas, a supressão de direitos  e o  cunho patronal. 

 Sobre o impacto na  atuação profissional, além das declarações de 

desconhecimento e necessidade de aprofundamento no tema,  houveram posicionamentos 

positivos  destacando a  flexibilidade e adaptabilidade na relação empregado x empregador  

alcançada com as mudanças,  posicionamento mediador elencando que há tanto prejuízos 

como benefícios e o aspecto mais citado em relação a conotação negativa foi o  Decreto nº 

9.262, de 9 de janeiro de 2018. 

Uma observação importante dessa pesquisa foi o fato de alguns profissionais de 

Secretariado  Executivo respondentes do questionário da esfera pública e com vínculo 

empregatício na iniciativa privada alegarem desconhecer quase a totalidade das mudanças 

ocorridas com a reforma trabalhistas, estes que são diretamente afetados pelo dispositivo legal 

da CLT. Por um lado, isso pode ser visto como uma limitação dessa pesquisa porque estes 

participantes não trouxeram experiências e capacidade de discorrer sobre o real impacto 

destas para a sua vida secretarial. Por outro lado, considera-se essa uma oportunidade de 

verificar a ausência ou baixa qualidade de chegada de informações a estes profissionais.  

Pretende-se, como trabalho futuro, realizar um comparativo desse impacto em um intervalo de 

tempo maior e envolvendo profissionais de Secretariado Executivo oriundos de outras 

instituições. 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA COLETA DE DADOS DA 

PESQUISA 

 A percepção dos profissionais de secretariado executivo acerca da reforma trabalhista. 

  

A reforma trabalhista de 2017, ocorreu com a aprovação das leis 13.429/2017 e  13.467/2017 

além da Medida Provisória 808/2017, trouxe inúmeras mudanças para a classe trabalhadora 

brasileira, e em curto médio e longo prazo irão modificar significativamente o modo como se 

dá as relações de trabalho. 

 

Neste contexto de mudanças de legislação e com a publicação da Portaria 9.262 de 09 de 

janeiro de 2018 que extingue os cargos de Técnico em Secretariado, Secretário e Secretária 

Executiva do âmbito federal, pretende-se através deste trabalho verificar a percepção dos 

profissionais de secretariado executivo a cerca desse tema tão atual e relevante para a classe. 

 

Este questionário é referente à pesquisa “A percepção dos profissionais de Secretariado 

Executivo acerca da Reforma Trabalhista”, desenvolvida no âmbito da disciplina de 

Monografia em Secretariado, de autoria de Antônia Cleidiane Lopes da Silva. As informações 

têm finalidade estritamente acadêmica e serão publicadas no conjunto. 

 

 

Sua participação é muito importante! 

 

 

1. Sobre o seu perfil profissional , responda: 

 Há quanto tempo exerce a profissão?  

Possui registro profissional como Secretário Executivo na Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego?  

Tem graduação na área secretarial? Se a resposta for afirmativa especifique se é tecnólogo ou 

bacharel?  

Qual a sua remuneração atual? 

 

2. Sua situação atual no mercado de trabalho é: 

(   )Desempregado(a). 

(   )Colaborador(a) em cooperativa, entidade, associação, ONG ou OSCIP 

(   )Empregado(a) em empresa privada nacional 

(   )Empregado(a) em empresa privada multinacional 

(   )Empregado(a) / servidor(a) público concursado(a) 

(   )Empregado(a) / servidor(a) / agente público(a) em cargo eletivo/função de confiança 

(   )Estagiário(a) 

(   )Sócio(a)/ Proprietário(a) de organização privada 
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(   )Trabalhador(a) autônomo(a) 

(   )Trainee 

(   )Outro (especifique) 

  

______________________________________________________________________ 

  

3. Em qual cargo você está registrado(a) no contrato de trabalho 

(   )Assessor(a) 

(   )Consultor(a) 

(   )Secretário(a) 

(   )Assistente administrativo(a) 

(   )Gestor(a) 

(   )Secretário(a) executivo(a) 

(   )Atendente/Recepcionista 

(   )Outro (especifique) 

______________________________________________________________________ 

  

4. Em que setor(es) que desenvolve atividades dentro da organização? Pode-se assinalar mais 

de uma opção. 

(   )Administração 

(   )Finanças 

(   )Secretaria 

(   )Comercial 

(   )Marketing 

(    )Ensino em Secretariado 

(   )Compras 

(   )Produção 

(    )Ensino em outras áreas 

(    )Contabilidade 

(   )Qualidade 

(   )Direção 

(   )Recursos Humanos 

(   )Outro (especifique) 

  

  

______________________________________________________________________ 

  

5. Responda qual o seu conhecimento acerca das mudanças ocorridas em relação à jornada de 

trabalho e proteção à maternidade. 
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Desconheço 

totalmente a mudança 

Sei que mudou, mas 

não sei como altera a 

minha vida trabalhista 

Sei que mudou e  sei 

como altera a minha 

vida trabalhista 

Tempo à 

disposição do 

empregador. 

   

Tempo de 

pretensão de 

créditos 

resultantes da 

relação de 

trabalho. 

   

Tempo de 

deslocamento até 

o trabalho, 

mesmo que em 

transporte 

fornecido pelo 

empregador. 

   

Trabalho em 

regime de tempo 

parcial 

   

Banco de Horas.    

Jornada de 

Trabalho 12/36. 

   

Período de 

descanso e 

amamentação. 

   

  

6. Responda baseado nos temas da reforma trabalhista, qual o a importância deles na sua 

atuação profissional, em relação à jornada de trabalho e proteção à maternidade. 

  Totalmente irrelevante Importante 
Extremamente 

importante 

Tempo à 

disposição do 

empregador. 
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Tempo de 

pretensão de 

créditos 

resultantes da 

relação de 

trabalho. 

   

Tempo de 

deslocamento até 

o trabalho, 

mesmo que em 

transporte 

fornecido pelo 

empregador. 

   

Trabalho em 

regime de tempo 

parcial 

   

Banco de Horas.    

Jornada de 

Trabalho 12/36. 

   

Período de 

descanso e 

amamentação. 

   

  

  

  

7. Responda qual o seu conhecimento acerca das mudanças ocorridas em relação às formas de 

trabalho e questões sindicais, acordos coletivos e dispensa. 

  

  

Desconheço 

totalmente a mudança 

Sei que mudou, mas 

não sei como altera a 

minha vida trabalhista 

Sei que mudou e  sei 

como altera a minha 

vida trabalhista 

Teletrabalho.    

Terceirização    

Rescisão de 

contrato de 

trabalho por 

mútuo 

consentimento 
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Fim da 

obrigatoriedade 

do “imposto 

sindical”. 

   

Dispensa da 

assistência 

Sindical e 

Ministério do 

Trabalho em 

homologações de 

rescisões 

contratuais 

   

Instituição das 

Comissões de 

Representação 

nas empresas. 

   

Possibilidade de 

retirada de 

direitos através de 

convenções e 

acordos coletivos. 

   

Prevalência dos 

acordos em 

superioridade a 

convenção 

coletiva de 

trabalho. 

   

Mudança nos 

critérios pra 

dispensa por justa 

causa. 

   

  

8. Responda baseado nos temas da reforma trabalhista, qual o a importância deles na sua 

atuação profissional, relação às formas de trabalho e questões sindicais, acordos coletivos e 

dispensa. 

  

Totalmente irrelevante Importante 

Extremamente 

importante 

Teletrabalho.    

Terceirização    
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Rescisão de 

contrato de 

trabalho por 

mútuo 

consentimento 

   

Fim da 

obrigatoriedade 

do “imposto 

sindical”. 

   

Dispensa da 

assistência 

Sindical e 

Ministério do 

Trabalho em 

homologações de 

rescisões 

contratuais 

     

Instituição das 

Comissões de 

Representação 

nas empresas. 

   

Possibilidade de 

retirada de 

direitos através de 

convenções e 

acordos coletivos. 

   

Prevalência dos 

acordos em 

superioridade a 

convenção 

coletiva de 

trabalho. 

   

Mudança nos 

critérios pra 

dispensa por justa 

causa. 

   

  

 

 



 

 

73 

 
 

 

9. Qual a sua opinião acerca das mudanças trabalhistas de 2017? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

10. Como as mudanças trabalhistas de 2017 podem impactar em sua atuação como 

secretário(a) executivo(a)? 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  
  

  

Obrigada!!! 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


