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INSS DEVERÁ PAGAR SALÁRIO-MATERNIDADE À GESTANTE AFASTADA DO TRABALHO 

 

Empregadores de gestantes afastadas do trabalho em decorrência da pandemia, com base na Lei 

nº 14.151/21, têm conseguido, na Justiça, repassar ao INSS a responsabilidade pelo pagamento da 

remuneração dessas empregadas. 

A Lei nº 14.151/2021 dispôs acerca do afastamento da empregada gestante (domésticas, rurais, 

temporárias e intermitentes) das atividades de trabalho presencial durante o período de 

emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

Na hipótese de inexistir meios hábeis para viabilizar o teletrabalho emergencial, a trabalhadora 

permanecerá afastada recebendo sua remuneração integral. 

Apesar de não haver disposição expressa na lei, a princípio, tem-se verificado que o ônus do 

pagamento da remuneração da gestante tem recaído sobre o empregador, sob a justificativa de 

que ele assumiria o risco da atividade empresarial.  

Ocorre que essa situação apresenta prejuízos significativos ao empregador que, além de continuar 

pagando a remuneração da empregada gestante afastada, precisará contratar outra empregada 

para colocar no lugar daquela.  

Em razão disso, tem-se buscado alternativas para amenizar os impactos financeiros desse ônus e, 

até mesmo, transferir a responsabilidade pelo pagamento da remuneração ao Estado, por meio do 

INSS.  

Para amenizar os impactos financeiros desse ônus, os empregadores utilizaram-se do banco de 

horas, da antecipação de férias, da licença remunerada.  

Entretanto, para alguns empregadores as alternativas supracitadas não foram 

suficientes/possíveis, obrigando-os a ingressarem com demanda judicial objetivando: (a) o 
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afastamento das empregadas gestantes de suas atividades; (b) a solicitação dos salários-

maternidade em favor das empregadas gestantes durante todo o período de emergência de saúde 

pública decorrente da Covid-19; e (c) o direito à compensação com as contribuições incidentes 

sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

Já existem decisões favoráveis aos empregadores determinando o pagamento do salário-

maternidade às empregadas gestantes afastadas, possibilitando, no caso de empregadores não 

domésticos, a compensação dos valores correspondentes ao salário-maternidade pago pela 

empresa às empregadas gestantes afastadas de suas atividades presenciais com as contribuições 

incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

A equipe tributária do Crivelari & Padoveze permanece à disposição para esclarecimentos. 

 

Fonte: https://www.conjur.com.br/2021-jul-16/inss-pagar-salario-maternidade-gestantes-

afastadas-sp  

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/07/16/judiciario-obriga-inss-a-pagar-salario-a-

gestantes.ghtml 
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