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Ofício: 116/SINDEP/2021 
 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021. 
 
Ao Exmo. Sr. 

JOAQUIM FRANCISCO NETO E SILVA 

Delegado Geral de Polícia 

Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais 

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 - Serra Verde 

Cidade Administrativa - Edifício Minas, 4º Andar 

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-900 

 

Assunto: Requer a imediata implementação da Lei 14.151/21 que dispõe sobre 

o afastamento da gestante das atividades de trabalho presencial.  

 

Exmo. Sr. Chefe da PCMG, 

 

O SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - SINDEP/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o n° 15.021.365.0001-70, com 

fulcro no art. 5º, XXI, LXX, “b” e art. 8°, III da Constituição Federal, no interesse 

da categoria que representa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, por intermédio de seu presidente em exercício, expor e requerer.    

Chegou ao conhecimento desta entidade sindical a existência de um 

movimento postergatório por parte de algumas chefias imediatas que visam 

impedir o cumprimento do direito das policiais grávidas em se afastar das 

atividades de trabalho presencial enquanto perdurar a maior crise sanitária da 

história da humanidade. 

De acordo com a Lei nº 14.151/21, publicada em 12 de maio de 2021, 

a servidora gestante deverá ser afastada e exercer suas atividades em regime 

de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. 

Vejamos o que dispõe a legislação (anexo I): 

"Artigo 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. 



 Além Paraíba, nº 891, Bonfim, BH/MG – CEP 31210-120 
(31) 3566-3182 - CNPJ 15.021.365/0001-70 

151111CNPJ15021365/0001-

70www.sindepmg.com.brwww.sindepmg.com.br 

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. 

Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 

A medida visa reduzir a possibilidade de contaminação das 

empregadas gestantes, já que se concluiu a gestação como grupo de risco 

evidenciado pelas estatísticas sobre COVID-19, inclusive, indicando que nas 

treze primeiras semanas do ano de 2021, as mortes maternas mais que 

dobraram em relação à média semanal do ano de 2020, totalizando 289 mortes.1 

Cumpre ressaltar que a pandemia por COVID-19, já vitimou mais de 

439 mil pessoas e média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.918 

vítimas por dia, o que ainda significa que estamos distantes do risco de 

contaminação da doença, mesmo ante o avanço da vacinação.2 

Ademais, é público e notório que os policiais civis no desempenho de 

suas atividades profissionais estão diariamente expostos à contaminação pela 

COVID-19. As Escrivãs de Polícia, por exemplo, possuem um alto grau de 

exposição, decorrente dos inúmeros interrogatórios por dia, que duram horas, 

em salas fechadas, onde há grande fluxo de pessoas, sejam elas vítimas, 

testemunhas, autores de crimes ou outros servidores da unidade. 

Estão igualmente expostas as gestantes que exercem trabalho 

externo à unidade, pois para realizar a condução daqueles em situação de 

flagrância até o presídio, precisam se expor dentro da própria viatura, vez que a 

maioria delas não possuem compartimento apropriado (cela/cofre). Além disso, 

insta salientar o inevitável contato físico entre a policial e investigados quando 

são realizadas prisões, algemações, buscas pessoais, etc. 

Soma-se a isso a precariedade de inúmeras delegacias de polícia 

pelo país, já que o ambiente de trabalho a que esses profissionais dispõem para 

exercer suas atividades é extremamente propício para a disseminação do vírus. 

Diante disso, é no mínimo revoltante que as policiais gestantes não 

sejam imediatamente afastadas da atividade presencial por suas chefias 

imediatas, por decisão daqueles que se dizem os primeiros garantidores dos 

direitos das pessoas.  

 
1 Disponível em <https://www.folhadelondrina.com.br/reportagem/dupla-inseguranca-para-gestantes-risco-da-covid-e-o-medo-da-vacina-
3072316e.html>. Acesso em 19 de maio de 2021. 
2 Disponível em <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/05/17/brasil-volta-a-ter-aumento-na-media-movel-de-mortes-
por-covid-com-1918-vitimas-por-dia-na-ultima-semana.ghtml> Acesso em 19 de maio de 2021. 
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É de extrema importância que a instituição preze pela saúde dos 

servidores sob seu comando, bem como a de sua família. 

A Lei nº 14.151/21 que 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, possui tão-

somente dois artigos autoexplicativos, sem demandar qualquer interpretação 

complexa por parte de qualquer cidadão.  

Ademais, ante a qualquer dúvida sobre sua aplicação, a medida 

adequada seria a de afastar a gestante, para depois questionar sua 

implementação ao caso concreto. Uma vez que a demora na aplicação da 

legislação, que conforme artigo 2º, já se encontra em vigor, pode resultar em 

riscos incalculáveis à vida da gestante policial e da vida que ela carrega. 

Vale ainda destacar que não existe nenhuma celeuma quanto a 

aplicação da referida legislação às servidoras públicas. Inicialmente vale 

ressaltar que no texto da lei não há nenhuma expressão excludente das 

mesmas. Em que pese o termo utilizado tenha sido “empregada”, não há 

qualquer especificação de que a referida aplicação limitar-se-ia a iniciativa 

privada, restando evidente que o legislador se utilizou de tal conceito no mesmo 

sentido utilizado pelo senso comum. 

O método de interpretação da norma em questão, como cediço, deve 

ser o teleológico e não gramatical. Por isso, resta-nos apontar o que consta no 

Projeto de Lei nº 3.932/2020, da Senadora Perpétua Almeida, da qual se originou 

a presente legislação (anexo II).  

O espírito de tal legislação não é outro, senão a de proteger toda e 

qualquer gestante e sua prole da exposição à contaminação por coronavírus, 

não há razões para que servidoras públicas gestantes não sejam incluídas em 

tal preocupação por parte do legislador ordinário. 

Ademais, consta do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro que as normas devem ser interpretadas e aplicadas de acordo 

com seus fins sociais e o bem comum. Portanto, em que pese servidoras e 

trabalhadoras sujeitas à CLT sejam submetidas a regimes diferentes, a Lei nº 

14.151/2021, que não é declaradamente uma legislação trabalhista, deverá 

também ser aplicada às servidoras públicas. 

Diante disso, o SINDEP/MG, na defesa dos interesses de toda classe 

policial, vem, respeitosamente, por meio deste ofício, requer a Vossa Excelência 

a imediata implementação da Lei nº 14.151/2021, garantindo o afastamento de 

toda e qualquer policial que encontrar-se em estado gravídico das atividades de 
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trabalho presencial enquanto perdurar a pandemia por COVID-19, sem que isso 

influencie em sua remuneração, como bem determina a referida lei. 

Certos de que podemos contar com vossa colaboração, colocamo-

nos à disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

BRUNO FIGUEIREDO VIEGAS 
  Presidente do SINDEP/MG 

 

 

 
 
 


