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A LEI 14.311 QUE ATRIBUI NOVAS REGRAS 
PARA O RETORNO DAS GESTANTES AO 

TRABALHO APÓS A VACINAÇÃO JÁ ESTÁ EM 
VIGOR E AS TRABALHADORAS PRECISAM FICAR 

ATENTAS ÀS MUDANÇAS.



2 | BOLETIM SEAAC

Edição 44  |  Junho de 2021

Ilu
st

ra
çã

o:
 iS

to
ck

Os dados do consórcio de veículos de 
imprensa demonstram que mais de 77% de 
toda a população brasileira está 
totalmente imunizada contra o coronavírus 
e, com o avanço da vacinação no país, a 
retomada ao trabalho por parte das 
trabalhadoras gestantes possui mudanças.

Antes, a lei sancionada em maio de 2021, 
estabelecia que trabalhadoras grávidas 
poderiam trabalhar remotamente sem 
alteração ou redução de salário. Agora, a 
nova lei assinada e sancionada pelo atual 
presidente da república no mês de março 
deste ano, prevê que trabalhadoras 
grávidas com o esquema vacinal completo 
devem retornar às atividades a partir do 
encerramento do estado de emergência, o 
qual não possui previsão para acontecer.

A nova medida gera questionamentos de 
muitas mães e empregadores a respeito 
das permissões e, principalmente, às 
exceções que a lei abrange. Uma dessas 
dúvidas são as situações que envolvem a 
própria vacinação. A medida vale a partir 
da imunização que o Ministério da Saúde 
considera completa, porém, no caso de 
recusa da imunização por parte da 
gestante, a mesma deve assinar um termo 
de responsabilidade, já que a nova lei 
considera o ato de se vacinar uma 
expressão do direito da liberdade e 
autodeterminação individual, garantido 
pela constituição.

Outro ponto importante da medida que 
sofreu mudanças é em relação ao modo de 
trabalho. A pandemia demonstrou novas 
possibilidades de atuação: o trabalho 
remoto e o home-o�ce no chamado 
formato híbrido. Nesse aspecto, a lei 14.311 
entende que cabe ao empregador decidir 
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BOLSA TRABALHO
O Governador do Estado de São Paulo, João 

de uma “bolsa trabalho” que concede auxílio 
. Em sua primeira 

etapa que tem início neste mês, o governo paulista 
garante uma primeira parcela de R$ 210,00 a 
pessoas que frequentam cursos de capacitação 

um pagamento de R$ 450,00 mensais, durante 

INFLAÇÃO
Para o índice de Preços ao Consumidor Amplo 

acima da meta central deste ano, já que passou de 
3,62% para 3,82%

números entre 2,25% e 5,25%, para alcançar esse 
dado o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica 
de juros da economia (Selic). Em 2020, o Brasil 
superou a meta, que era de apenas 4%

4,52%
 

TAXA BÁSICA DE JUROS

juros para este ano. A expectativa dos bancos no 

de 3,75 para 4% ao ano. O Copom decidiu em 

estabilidade de até 5% ao ano. 

DOMÍNIO DAS GRANDES EMPRESAS
Os setores da economia que dependem da 

população com menor poder aquisitivo são os 
que mais sofrem, micro e pequenas empresas do 
varejo sofreram mais que as empresas de médio 
e grande porte.

Isso pode ser explicado por um dado do 

auxílio emergencial utilizam, em média, 66% da 
renda para compras no varejo. 
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a forma de atuação, porém, é necessário 
manter a remuneração integral à 
funcionária.

Além de atentar-se às mudanças das 
regras é preciso ter atenção aos casos de 
afastamento de trabalho, já que o texto 
apresentou alterações que estão em vigor 
atualmente. As gestantes se encaixam na 
situação de afastamento nos casos de 
atividades insalubres sem perder a 
remuneração.

No caso de gravidez de risco, houve 
mudanças nas regras para retorno ao 
trabalho e a remuneração 
salário-maternidade. A trabalhadora deve 
receber o benefício a partir do início do 
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Filiação

Enquanto as pequenas empresas caminham 

grupos de supermercados; farmácias; vestuários e 
outros garantem mais dinheiro no caixa, 
conseguindo também, com maior facilidade, 
linhas de crédito. 

Segundo especialistas vivemos um cenário 
parecido com a recessão ocorrida entre 2014 
e 2016, onde cerca de cem mil empresas 
tiveram que fechar suas portas no país, sendo 
que desse valor, 98,5 mil eram micro, pequenas 
e médias empresas. 

OS PRÓXIMOS MESES
A vacinação em massa já tem angariado efeitos 

para as principais economias mundiais, agora já há 
espaço para criar a aceleração da atividade 
global, o que também acaba impulsionando a 
economia brasileira, por uma possível retomada e 

investimentos externos nos países emergentes. 
O governo terá que ampliar possibilidades no 

setor comercial, sobretudo com relação as 
exportações brasileiras, aproveitando o cenário 
externo favorável. 

O Estado deverá também levar em consideração 
a importância do retorno do auxílio emergencial, 

possível do isolamento para conter a propagação 
do vírus. 

Revisão:
Íris Manfrinato

afastamento de até 120 dias após o parto, 
ou seja, a gestante deve retornar ao 
trabalho presencial seguindo os critérios da 
medida: a vacinação completa ou a 
assinatura do termo de responsabilidade no 
caso da recusa da vacina.

A posição do SEAAC 

Tais mudanças da lei já estão em vigor 
desde a publicação no Diário Oficial da 
União e no Sindicato de Bauru e Região. O 
SEAAC realiza o trabalho de orientação aos 
seus associados sobre a mudança e, 
principalmente, sobre a importância da 
manutenção dos direitos trabalhistas, os 
quais devem ser respeitados e mantidos.

O sindicato destaca que as vacinas 
possuem prazos diferentes de aplicação, 
estabelecidos pelos próprios fabricantes, 
desta forma, cada caso exige uma análise 
pontual e que o trabalhador consulte essas 
informações em seu comprovante de 
vacinação. Além disso, o SEAAC defende que 
deve ser considerado o esquema vacinal 
completo da gestante, incluindo a dose de 
reforço.

No contexto atual, ao analisar a situação 
perante as mudanças, cabe aos 
trabalhadores de fiscalização e aos 
sindicatos atuarem na representação e na 
luta pela manutenção dos direitos e 
garantias trabalhistas
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