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OFÍCIO CIRCULAR Nº 038/PRESIDÊNCIA/2021 

Cuiabá/MT, 01 de junho de 2021. 

 

 

Aos(as) Senhores(as) Prefeitos(as) 

Assunto: Orientação aos Prefeitos(as) acerca da Lei n° 

14.151/2021 a qual trata do afastamento da empregada gestante 

das atividades de trabalho presencial. 

 

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

  Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, a 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos 

Municípios de Mato Grosso, vem por meio deste informar que a 

Coordenação Jurídica da AMM, elaborou o Parecer Circular 

068/2021 exarado no dia 31/05/2021, a qual tem como objetivo 

orientar os senhores gestores sobre a Lei nº nº 14.151/2021, a 

qual dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das 

atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde 

pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus. 

          Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos a 

disposição para eventuais dúvidas. Na oportunidade declaramos 

votos de estima e consideração. 

 Atenciosamente, 

 

                  Neurilan Fraga 

                  Presidente 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com
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___________________________________________________________ 
 

DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA                MÁRCIA FIGUEIREDO SÁ 

OAB/MT 4.198 (COORDENADORA)                     OAB/MT 9.914 (GERENTE) 

 

ELAINE MOREIRA DO CARMO                     GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA                            

OAB/MT 8.946                                            OAB/MT 24.262                                                                        

 

PAULO MARCEL G. SANTANA BARBOSA                 GUSTAVO MATOS ROSA 

OAB/MT 20.921                     BACHARELANDO 

____________________________________________________________________ 

Parecer jurídico nº. 068/2021 

 

INTERESSADO:  Municípios do Estado de Mato Grosso. 

ASSUNTO: Analise da Aplicação da lei 14.151/2021 a Gestante no 

âmbito da Administração Municipal. 

CONSULTORA: Débora Simone Rocha Faria/Márcia Figueiredo Sá 

Oliveira. 

 

Ementa:  

Direito Constitucional – 

Direito Administrativo – 

Empregada Gestante – Trabalho 

Presencial - Afastamento – 

Lei 14.151/2021 

Inaplicabilidade na 

Administração Pública 

Municipal - Considerações. 

 

 

Em atenção a inúmeras dúvidas sobre a Aplicação da 

Lei nº 14.151 de 12 de maio de 2021, ás servidoras públicas 

Municipais gestantes, vimos por meio deste estudo, expor o nosso 

entendimento acerca do assunto. 
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É o relatório. 

Opinamos. 

 

Ao analisar a Lei nº 14.151/2021, a qual dispõe sobre 

o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho 

presencial durante a emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do novo coronavírus, percebemos que a mesma 

é aplicável ao que o legislador denominou de regime de emprego 

público, é o que pode ser constatado na integra de sua previsão 

a seguir:  

 

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. 

 

Logo, é possível compreender que a disposição acima 

é aplicável somente a aquelas empregadas gestantes submetidas ao 

regime celetista, uma vez que, a denominação utilizada é 

empregada gestante.  

 

Para elucidar as dúvidas a respeito desta questão, 

pertinente alguns esclarecimentos a seguir.  
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O art. 22, I, da Constituição Federal dispõe que: 

“Compete privativamente à União legislar sobre: 

I – direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, especial 

e do trabalho”.  

 

Nesse sentido, oportuna se faz a transcrição da lição 

de José dos Santos Carvalho Filho, in verbis:  

 

Para concretizar mais um dos vetores do projeto de 

reforma administrativa do Estado, iniciando pela EC 

19/98, o Governo Federal fez editar a Lei n° 9.962, 

de 22/2/2000, disciplinando o que o legislador 

denominou de regime de emprego público, que nada mais 

é do que a aplicação do regime trabalhista comum à 

relação entre a Administração e o respectivo 

servidor. A lei é federal e, portanto, incide apenas 

no âmbito da Administração federal direta, autárquica 

e fundacional, estando excluídas empresas públicas e 

as sociedades de economia mista. Prevê que o regime 

de emprego público será regido pela CLT (Decreto-Lei 

n° 5.452/43) e pela legislação trabalhista correlata, 

considerando-se aplicáveis naquilo que a lei não 

dispuser em contrário (art. 1°). Dessa ressalva, 

infere-se que a Lei n° 9.962 é a legislação básica e 

que as demais haverão de ter caráter subsidiário:  só 

prevalecem se forem compatíveis com aquela.’ 

‘Observe-se, por oportuno, que Estado, Distrito 

Federal e Municípios nem poderão valer-se diretamente 

da disciplina da referida lei, por ser originário de 

pessoa política diversa, nem lhes será possível 

instituir regramento idêntico ou similar, eis que a 
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competência para legislar sobre direito do trabalho, 

como ocorre na espécie, é privativa da União Federal 

(art. 22, I, CF). Desejando admitir servidores pelo 

regime de contratação, deverão, como regra, obedecer 

à disciplina da CLT’1 (FILHO, 2007, p. 521/2). 

 

A nova legislação como visto, traz expressamente em 

seu texto a sua aplicabilidade à empregada gestante, não cabendo, 

em princípio, interpretação extensiva dessa obrigatoriedade às 

servidoras públicas, detentoras de cargo de provimento efetivo 

ou em comissão, na condição de gestante.  

 

O art. 1º dispõe que "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". Por 

sua vez, o parágrafo único do art. 1º prevê que "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".  

 

Essa situação se encontra em consonância com os 

dispostos nos arts. 391 a 400 da Consolidação de Leis do Trabalho 

(CLT), que visam a proteger a maternidade, em especial o art. 

392, §4º, em que é garantido à empregada, durante a gravidez, 

sem prejuízo do salário e demais direitos, a transferência de 

função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a 

retomada da função anteriormente exercida logo após o retorno ao 

trabalho. 
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 Também deve ser observado pelo empregador o 

disposto no art. 75-E da CLT no sentido de instruir a empregada 

gestante, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções 

a serem tomadas a fim de evitar doenças, acidentes do trabalho 

ou outras circunstâncias que possam prejudicar a sua gravidez, 

devendo a colaboradora assinar termo de responsabilidade 

comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo 

empregador.  

 

 Neste sentido, não restam dúvidas sobre a aplicação 

da Lei 14.151/2021 às empregadas da iniciativa privada. Já, 

quanto aos servidores estatutários, ela é inaplicável em face da 

autonomia dos Entes para legislar sobre a relação com os seus 

servidores detentores de cargo de provimento efetivo e em 

comissão.  

 

 Às empregadas públicas se aplicam as regras 

estabelecidas na CLT.  

 

 Já com relação as estatutárias, caso seja interesse 

do Ente federado instituir essa previsão, faz-se fundamental 

modificar o Estatuto dos Servidores do Município por meio de lei 

aprovada pela Câmara Municipal. 

  

Diante da falta de previsão legal, no âmbito 

municipal  não há que se falar em aplicação automática da Lei 

14.151/2021 aos servidores estatutários. 

 

Conclusão  
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Face ao exposto, advogamos no sentido de que a lei 

14.151/2021, está limitada às trabalhadoras gestantes sob o 

regime celetista, não atingindo, portanto, as servidoras 

estatutárias, regidas por regime jurídico diferenciado e com 

normatização própria como é o caso dos Municípios.  

 

Por fim, consignamos que o presente parecer jurídico 

tem caráter meramente opinativo, não vinculando a administração 

pública municipal à sua motivação ou conclusão, e pode ser 

revisto caso tenha mudança no posicionamento do Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso. 

 

 

Salvo Melhor Juízo. 

 

É o Parecer. 

 

Cuiabá, 31 de maio de 2021.  

                                                                       

Débora Simone Rocha Faria         Marcia Figueiredo Sá Oliveira 

OAB/MT 4.198                    OAB/MT 4.914               
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