
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº50 – 29 de Janeiro 2022 

PROJETO DE LEI 2.058/21 – PAGAMENTO SALÁRIO 

MATERNIDADE PARA GESTANTE AFASTADA DOS SERVIÇOS 

ALTERAÇÕES DA LEI 14.151/2021 

O Senado Federal aprovou em 16.11.2021 o Projeto de Lei nº 2.058/21, que trata sobre o 

afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a pandemia  do 

novo coronavírus. 

O Projeto fará alterações na Lei nº 14.151/2021 que determina o afastamento da empregada 

gestante no trabalho presencial, conferindo-lhe o direito de cumprir as tarefas em domicílio, através 

de trabalho remoto, teletrabalho ou outra forma de trabalho à distância. 

Acontece, que na maioria das vezes, pela natureza do cargo exercido pela empregada 

gestante, não é possível executar as tarefas do contrato de trabalho à distância, como por exemplo, 

operadora de caixa, repositoras de mercadoria, etc. 

Com isso, as empresas estão sendo obrigadas a pagar a integralidade dos salários sem a 

contraprestação dos serviços pela empregada gestante, arcando com exclusividade pelos ônus 

contratuais e fiscais. 

O referido Projeto de Lei vem corrigir a distorção implementada pela Lei 14.151/2021 e 

garantir o pagamento de salário-maternidade para as empregadas grávidas que não podem exercer 

suas atividades laborativas a distância.  Estão sendo propostas outras mudanças no que se refere a 

possibilidade de alteração de função no período da gravidez e critérios para determinar o retorno ao 

trabalho da empregada gestante quando encontrar-se imunizada pelas vacinas. 

Todas as alterações propostas, sendo aprovadas, trarão segurança jurídica, tanto para as 

empresas quanto para as empregadas gestantes, que passarão a receber o salário-maternidade do 

INSS, e não mais das empresas, sacrificadas em demasia pelos efeitos nocivos da pandemia.  

Considerando que o Projeto de Lei 2058/21 sofreu alterações no Senado Federal, foi 

devolvido à Câmara dos Deputados Federais para análise e será submetido à nova votação. Sendo 

aprovado, o Projeto será encaminhado para sanção presidencial. 



           
 

Enquanto não ocorrer a aprovação na Câmara dos Deputados Federais e a sanção 

presidencial, recomenda-se aos associados que afastarem as empregadas gestantes que não puderem 

realizar seu trabalho a distância, que seja observada a Lei 14.151/2021 para continuar pagando os 

salários até que ocorra a promulgação da nova Lei com as alterações esperadas.   

O Departamento Jurídico da ASBRAFE estará atento às alterações e tão logo sejam 

promulgadas serão comunicadas aos associados. 
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