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POSSIBILIDADE DA EMPREGADA GRÁVIDA 
RETORNAR À ATIVIDADE PRESENCIAL
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Diante do sancionamento presidencial à lei que disciplina o retorno de
empregadas grávidas ao trabalho presencial, oportuno que tenhamos o
posicionamento adequado para a adoção das medidas cabíveis pelas
empresas.

Assim, sinteticamente, temos que:

As empregadas gestantes deverão retornar ao trabalho nas seguintes
hipóteses:

I. encerramento do estado de emergência de saúde pública;

II. após sua imunização completa contra a COVID;

III. quando a empregada se recusar à vacinação sem base médica

Para os casos em que o esquema vacinal não estiver completo, a Lei prevê que
as gestantes nesta condição ficarão à disposição do empregador para exercer
as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo da remuneração.

Poderá ainda o empregador, na hipótese em tela, para compatibilizar as
atividades desenvolvidas, alterar as funções da empregada, sem prejuízo de
sua remuneração, devendo a mesma retornar à função original, quando do
retorno ao trabalho presencial.

A Lei também prevê o retorno das mulheres gestantes que optaram pela não
vacinação.

Neste caso, a empregada poderá retornar ao trabalho presencial, desde que
assine um termo de responsabilidade e de livre consentimento,
comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo
empregador.
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Ressalta-se, por fim, que a empresa não poderá impor a vacinação às
gestantes, eis que se trata de livre arbítrio, entretanto entendemos que,
conforme incontáveis decisões da Justiça do Trabalho, a recusa sem
justificativa e o não retorno ao trabalho poderá ser entendido como fato
desidioso e insubordinado, podendo implicar em demissão por justa causa.
Logicamente, tal condição gerará controvérsias na Justiça do Trabalho.

Deve ser ressaltado ainda que o encerramento do estado de emergência
somente poderá ocorrer por ato de Governos Federal, Estadual e Municipal.

Oportuno ainda esclarecer que o esquema vacinal completo, nos moldes hoje
determinados pelo Ministério da Saúde, implica na efetivação de duas doses e
dose extra, ou dose única, no caso da vacina da Janssen.

Por oportuno, importante alinhar que se assim optar a empresa, poderá manter,
de forma espontânea, a manutenção do afastamento das empregadas
gestantes.
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