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São Paulo, 13 de maio de 2021. 
 

C I R C U L A R  
 Lei 14.151, de 12.05.2021 

Afastamento de Empregada Gestante de Trabalho Presencial 
 

Foi publicada e entrou em vigor nesta data a Lei n. 14.151, de 12.05.2021, que dispõe “sobre o afastamento de 

empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância 

nacional decorrente do novo coronavirus”. 

O artigo 1º da lei estabelece 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”. 

O § único complementa: “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 à 

distância”. 

Pelo texto da lei a empregada gestante afastada das atividades de trabalho presencial poderá executar sua atividade 

no próprio domicílio, na forma de teletrabalho, trabalho remoto ou de trabalho à distância, desde que seja viável e 

possível. 

No caso da empregada realizar atividade somente possível presencialmente no estabelecimento, a empresa poderá 

buscar sua colaboração para executar “serviço compatível com a sua condição pessoal”, conforme está previsto no 

artigo 456 da CLT, ajustando-se, então, um remanejamento funcional. Todavia, chamamos a atenção para o fato de 

que se a função anotada na CTPS da empregada for específica ela poderá recusar diferentes atribuições e nesse caso 

a disposição da nova lei a protege e favorece. 

Em razão do afastamento das atividades de trabalho presencial sem prejuízo de sua remuneração a empresa 

continua com as obrigações de pagamento de salários, encargos do FGTS, previdência social, contagem normal do 

tempo de serviço para fins de férias e 13º salário e demais obrigações previstas em lei e na convenção coletiva de 

trabalho. Com o afastamento da atividade da empregada gestante a empresa ficará dispensada de conceder os 

benefícios atrelados ao comparecimento para o trabalho, caso do vale-transporte e pagamento do auxílio refeição. 

 

Efeitos da Nova Lei Frente a Acordos de Redução de Jornada e de Salário e  
de Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho 

 
Pode ocorrer que na data da entrada em vigor desta Lei a empregada gestante já tenha celebrado acordo para 

redução de jornada de trabalho ou de suspensão temporária do contrato de trabalho, em conformidade com as 

disposições da Medida Provisória n. 1045, de 27.04.2021 e objeto de nossa Circular datada de 29/04/2021. 
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Desde que isso tenha ocorrido com a devida formalização do acordo de redução de jornada e de salário e seu envio 

às entidades de classe nos termos do Aditamento Emergencial à Convenção Coletiva de Trabalho ajustado e 

comunicação ao Ministério da Economia nos casos de suspensão temporária, entendemos que essas condições, por 

serem anteriores à vigência da Lei n. 14.151, prevalecem e persistem pelo período acordado, ou seja, a empregada 

gestante receberá somente os valores resultantes da redução do salário, mais o benefício emergencial, também o 

benefício na hipótese da suspensão do contrato de trabalho. Porém, não terá que cumprir a jornada reduzida 

porque a nova lei proíbe o trabalho presencial, mas a empresa não terá que pagar eventual acréscimo no salário se 

o total recebido (horas da jornada reduzida + benefício) for inferior à sua remuneração mensal. 

Vencido o prazo do acordo da redução ou da suspensão do contrato, pelo período em que foi ajustado, a 

empregada não terá que retornar à atividade presencial, sendo que a partir daí passam a prevalecer integralmente 

as disposições da lei 14.151 que asseguram a licença remunerada à gestante sem prejuízo da sua remuneração até 

que venha a ser revogado pelo governo o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. 

Alertamos que se a empresa celebrou esses acordos em prazo inferior aos 120 dias possibilitados pela Medida 

Provisória n. 1045, não poderá incluir a empregada gestante em novo acordo para completar o total de 120 dias, 

também não na hipótese do governo deliberar pela prorrogação do prazo previsto na Medida Provisória n. 1045, 

exceto se for viável a execução da atividade em seu domicílio, como exposto a seguir. 

A Lei 14.151 impõe o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial, mas, desde que 

possível, ela poderá continuar a execução das mesmas atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, 

trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distancia.  Deste modo, sendo viável alguma dessas modalidades 

de trabalho pela empregada gestante, as condições prevalecem: 

a) No período de redução de jornada e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho; 

b) No período da eventual complementação de acordo de redução de jornada e de salário e de suspensão 

temporária do contrato de trabalho se, por hipótese, na primeira etapa tiver sido celebrado por período 

inferior a 120 dias, devendo ser sempre observado esse limite máximo; 

c) No período posterior à cessação do acordo de redução de jornada e de salário e de suspensão temporária 

do contrato de trabalho (pelo prazo ajustado ou complementação até 120 se tiver sido celebrado por 

tempo menor, e, ainda, se o governo federal determinar a prorrogação dos prazos nos termos da Medida 

Provisória n. 1045). 

 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

  

A DIRETORIA 

 


