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Comunicado nº39 – 28 de Setembro 2021 

EMPREGADA GESTANTE E A PANDEMIA 

O governo federal promulgou a Lei 14.151 de 12.05.2021 que trata do afastamento das 

empregadas gestantes do trabalho presencial na empresa: 

Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional 

decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer 

afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua 

remuneração. 

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo 

ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de 

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

Num primeiro momento, não haveria problemas às empresas se a empregada gestante 

pudesse exercer em seu domicílio as atividades laborais por uma das formas previstas no parágrafo 

único, do artigo 1º. Acontece, que em muitas situações, a empresa não dispõe de mecanismos 

operacionais para proporcionar à empregada gestante a continuidade da prestação do serviço. Então o 

que fazer? Dispensá-la? Esta opção está vedada pelo disposto na Súmula 244 do T.S.T., que não é 

Lei, mas é de aplicação unânime na Justiça do Trabalho. O que diz: 

GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada 

na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, 

DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o 

direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, 

"b" do ADCT). 

 III - A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no 

art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo 

determinado. 

  



           
 

Tratando-se de situação em que a empregada esteja gestante no período do contrato de 

experiência, a estabilidade está assegurada. Ainda, não importa se o empregador ou a própria 

empregada desconhecia gravidez. O que se busca é a proteção do nascituro. Aqui vai um alerta. A 

solicitação de realização de exame para constatação de gravidez não se recomenda nem antes da 

contratação ou mesmo durante o contrato, visto que poderá caracterizar situação de discriminação 

social e constrangimento à empregada. A fiscalização do trabalho e a Justiça do Trabalho têm atuado 

com rigor em casos desta natureza, com aplicação de penalidades administrativas (multas) e judiciais 

(dano moral). Como se vê, na impossibilidade de a empregada gestante executar a função em seu 

domicílio, o ônus fica integralmente para as empresas, que já se encontram extremamente oneradas 

pelos encargos fiscais. Em situações que a empregada esteja gestante a poucos dias ou meses, a 

questão é pior pois até a data do afastamento para licença maternidade são grandes os ônus para as 

empresas com o pagamento de salários e encargos correlatos sem a contrapartida da prestação de 

serviços pela colaboradora. A Lei é omissa, visto que não abrangeu tais questões. 

Atualmente não há vigência de Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, nos moldes da Medida Provisória 1045/2021 (suspensão de contrato / redução de jornada e 

salário) cuja vigência findou e agosto/2021 e que pudesse socorrer as empresas. Há quem entenda 

que em situações desta natureza, onde não há possibilidade de a empregada gestante trabalhar, os 

custos deveriam ser exclusivamente da previdência social (INSS) numa espécie de antecipação da 

licença maternidade. Este entendimento, demandaria grande discussão judicial. 

O que se tem de forma mais imediata é o Projeto de Lei nº 2.058/2021, apresentado em 

07/06/2021, pendente de votação na Câmara Federal dos Deputados, a fim de suprir a omissão 

legislativa e esclarecer a responsabilidade pelo pagamento da remuneração gestante. Assim, até que 

não haja uma solução legislativa sobre a questão, considerando que a empregada gestante poderá 

fazer atividades laborais em seu domicílio por qualquer meio previsto na lei, sendo possível,  a 

empresa poderá acordar com empregada a execução de outra atividade que lhe seja compatível e que 

lhe preserve sua saúde e do nascituro, ou seja, realizar uma alteração contratual, respeitando o artigo 

468 da CLT,  com o consentimento expresso da empregada e até com a anuência da entidade 

sindical, para maior segurança jurídica. De qualquer modo, para a opção da alteração contratual deve 

ser analisada todos as situações a fim de que a alteração não seja prejudicial à empregada, até que 

ocorra edição de Lei que venha regular tal situação, como o Projeto de Lei Federal nº 2.058/2021. 
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