
5

Conselho de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte

Gerência de Assuntos Legislativos
Novembro/21



5
❖ AFASTAMENTO DA GESTANTE DO TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA

➢Câmara – PL 2058/21 

• 06/10: Aprovado com substitutivo
• 15/10: Remessa ao SF

➢ Senado
• Mesa do Presidente Rodrigo Pacheco para designação de relator

Questões trabalhistas para MPEs
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✓ Define o afastamento por gravidez de risco, mediante recebimento do salário-maternidade

✓ O afastamento do trabalho presencial alcança apenas a gestante ainda não totalmente
imunizada

✓ A empregada gestante que se recusar a se vacinar também deve retornar ao trabalho
presencial, bem como quando houver a interrupção da gestação

✓ O empregador poderá alterar as funções exercidas pela empregada gestante, para que esta
possa realizar o trabalho remotamente

✓ A imunização completa, cessa a condição de gravidez de risco da gestante afastada e
impossibilitada de realizar trabalho remoto.

Principais pontos do texto aprovado na CD – PL 2058/21
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❖ SIMPLES TRABALHISTA

➢ Câmara

• PLP 136/21, do Dep. Darci de Matos PSD/SC. CTASP, Relator Dep. Jones Moura PSD/RJ, em 04/11/21

- Apresentado em 14/09/21. O PL 2442/21 foi retirado

• PL 450/15, do Dep. Júlio Delgado. CTASP, Relator Dep. Mauro Nazif, PSB/RO 
- Aguarda apreciação de parecer do Relator, favorável com substitutivo

➢ Senado
• PL 2234/19, do Sen. Jorginho Mello PR/SC. Relator Sen. Paulo Paim, PT/RS
- Aguarda realização de audiência pública

Questões trabalhistas para MPEs
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✓ Prazo ampliado para as anotações na CTPS
✓ Desconto nas multas
✓ Prazo ampliado para apresentação de recurso administrativo, interposição de recurso e

para apresentação de embargos
✓ Redução do valor do depósito recursal e isenção para interposição de agravo de

instrumento
✓ Parcelamento do 13º salário
✓ Fracionamento de férias
✓ Acordo individual para banco de horas
✓ Assistência judiciária

Principais pontos – PLP 136/21 - CD
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Obrigado!


