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NOVA REGULAMENTAÇÃO DA EMPREGADA GESTANTE 

PARA O TRABALHO PRESENCIAL - LEI 14.311/2022 

No dia 10/03/2022 o governo federal sancionou a Lei 14.311 que traz alterações do artigo 1º 

da Lei nº 14.151/2021, pois o simples fato da gravidez havia imposição do afastamento da 

empregada gestante do trabalho presencial o que trazia inúmeras dificuldades para empresa, pois na 

maioria das vezes, pela natureza do cargo exercido, não era possível executar as tarefas do contrato 

de trabalho à distância. 

Com a nova Lei, houve a flexibilização para o retorno da empregada gestante ao trabalho 

presencial nas situações que seguem elencadas: 

i) A empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o 

coronavirus, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo 

Plano Nacional de Imunizações (PNI), deverá permanecer afastada das atividades de 

trabalho presencial, devendo ficar à disposição da empresa para exercer as atividades 

em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de 

trabalho a distância, sem prejuízo de sua remuneração; 

ii) Havendo necessidade de afastamento, respeitada as competências da empregada 

gestante para o desempenho do trabalho e suas condições pessoais para o seu 

exercício, a empresa poderá alterar de forma temporária as funções por ela 

exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da 

função anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial. 

Por outro lado, não sendo possível a empregada gestante exercer as atividades em seu 

domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, a Lei 

determina que empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes 

hipóteses: 

i) Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do coronavírus; 



           
 

ii) Após sua vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da 

Saúde considerar completa a imunização; 

iii) Mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o 

coronavírus, que lhe tiver sido disponibilizada à gestante, conforme o calendário 

divulgado pela autoridade de saúde. Neste caso a empregada gestante deverá assinar 

termo de responsabilidade e de livre consentimento para exercício do trabalho 

presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pela 

empresa; 

iv) A empresa não poderá impor à gestante a obrigatoriedade da vacinação por ser um 

direito fundamental de sua liberdade. 

Assim, recomenda-se alguns procedimentos para a continuidade ou o retorno ao trabalho 

presencial das empregadas gestantes que se encontram afastadas: 

1. Encaminhar telegrama de convocação ao trabalho presencial, com prazo para retorno. 

2. Solicitar comprovante de vacinação para cópia e arquivamento interno. 

3. A empregada que se recusar a se imunizar contra a COVID-19 ou completar a ciclo 

vacinal, por exemplo, tomar as 03 (três doses disponíveis), deverá assinar a Declaração e Termo de 

Responsabilidade para o trabalho presencial. 

4. Existindo recusa injustificada da empregada gestante de retornar ao trabalho 

presencial, encaminhar para o departamento jurídico da empresa para análise de medidas 

disciplinares aplicáveis ao caso.  

De outro lado, não conseguiu aprovar a proposta que constava no Projeto de Lei nº 2058/21, 

de pagamento pelo INSS do salário maternidade enquanto a empregada gestante estivesse 

impossibilitada de retornar à empresa para o trabalho no domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho 

remoto ou outra forma de trabalho a distância. Abaixo segue o link para acesso a íntegra da Lei 

14.311/2022 e o Departamento Jurídico da ASBRAFE coloca-se a disposição para maiores 

informações. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14311.htm 
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