
Aspectos práticos do afastamento

da gestante do trabalho presencial

Não há possibilidade da gestante fazer essa opção. 
Não deixar nenhuma gestante em trabalho presencial. Ainda que ela
faça alguma declaração a próprio punho assim solicitando, isso não
será suficiente ou sustentável judicialmente.

E se a gestante
optar por
continuar no
trabalho
presencial?

A empregada gestante 

não pode exercer atividades na rua

ou nas dependências do empregador

ou do tomador de serviços.
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1) A gestante prejudicada poderá ajuizar uma ação
requerendo medida liminar para que seja determinado
seu afastamento das atividades presenciais sob pena
de multa diária à empresa.
2) A gestante pode requerer judicialmente diferenças
salariais caso a medida adotada pela empresa não
garanta sua remuneração integral.
3) A gestante pode requerer indenização por dano
moral e ainda eventual responsabilidade civil da
empresa em caso de algum problema causado à sua
saúde pelo seu não afastamento.

O que pode

acontecer se a lei

for descumprida?

O descumprimento da

legislação deverá gerar um

passivo trabalhista à empresa.

Listamos neste quadro alguns

dos prováveis problemas que

as empresas podem enfrentar.

Lei 14.151/21

O que diz 

a nova lei?

A empregada gestante deverá

permanecer afastada das

atividades de trabalho

presencial, sem prejuízo de

sua remuneração.

Se aplica a todos os

empregadores?

Sim, a lei não fez distinção ao tipo

de empregador e também não

restringiu sua aplicação, portanto,

todos os empregadores devem a

cumprir.

Qual forma de
trabalho foi
permitida à
gestante?

A empregada poderá ficar à disposição para exercer as atividades
em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
outra forma de trabalho a distância.
Recomenda-se que as empresas providenciem aditivo contratual
com tal previsão, com menção à Lei 14.151/21.

Requisitos 

& Observações

Nenhuma medida adotada

pode gerar prejuízo à

remuneração da gestante.

Não adotar redução de

salário e jornada à gestante.

Por cautela, recomenda-se adequar

eventual acordo prévio realizado,

considerando a lei nova mais

benéfica à empregada.

Atenção

Reclamação Trabalhista movida pela gestante

Auto de Infração

A empresa pode ser autuada por
Auditor Fiscal do Trabalho e
sofrer penalidades, inclusive
multa, pelo não cumprimento da
lei. 

Ministério Público do Trabalho e Sindicato

A empresa pode ser alvo de Inquérito Civil, ou até
mesmo Ação Civil Pública, se houver um
descumprimento que atinja um grupo de empregadas
gestantes, assim como o Sindicato provavelmente irá
denunciar a situação.

Alternativas Possíveis

Adotar o trabalho remoto ou à distância

para as gestantes que exerçam atividade

compatível com tal modalidade.

Se incompatível, sugerimos como primeira

medida a de conceder férias (ainda que

de forma antecipada com base na MP

1.046), com o objetivo de ganhar um

tempo adicional até esta lei nova

amadurecer, pois há grandes chances de

alterações e novas regulamentações

sobre ela no curto prazo.

Alternativamente, pode-se também colocar as

gestantes em banco de horas, também com

base na MP 1.046 ou ainda adotar banco já

existente na empresa.

Outra medida possível é a licença remunerada à

gestante, medida esta mais conservadora.

Consideramos que existe a possibilidade de

adoção da MP 1.045 para suspensão do contrato

de trabalho, desde que seja garantido o

pagamento de Ajuda Compensatória em valor

suficiente para não causar prejuízo à sua

remuneração, de tal modo que a soma entre o

BEM e a Ajuda Compensatória não seja inferior à

integralidade de sua remuneração.

Considerarmos que não será validada pelo INSS a antecipação da licença maternidade,

pois atualmente as hipóteses de antecipação são relativas a casos graves, gravidez de

risco, atividade insalubre, e mediante atestado médico comprobatório, não sendo o

caso desta lei nova.


