
Em fevereiro, tem carnaval... 

  
Muitos acreditam que o período de Carnaval seja um feriado prolongado, ele 
não está elencado como feriado nacional. O período pode até ser considerado 
feriado estadual ou municipal em alguns locais, mas, para isso, necessita de 
amparo legal. 
  
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão editou uma portaria 
(Portaria n° 468, de 22 de dezembro de 2017) para tratar do trabalho durante 
as festividades, na qual considera ponto facultativo os dias 12 e 13 de fevereiro 
(segunda e terça-feira de Carnaval) e dia 14 (Quarta-feira de Cinzas) até às 
14h. O documento é válido para os órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. 
  
Para que o trabalhador das empresas privadas não tenha problemas, é 
necessário verificar a lei estadual e municipal de cada localidade, e certificar-se 
se há ou não indicação do Carnaval como feriado. Além disso, outro fator 
importante é checar se há indicação de feriado ou autorização de trabalho em 
feriado na convenção coletiva da categoria. 
  
Os bancos, por exemplo, não abrem nesses dias e só reabrem às 12h da 
Quarta-Feira de Cinzas, assim como as repartições públicas. Apesar disso, as 
empresas podem ter expediente normal e exigir que seus funcionários 
trabalhem. 
  
O comércio lojista de Fortaleza, em razão de Convenção Coletiva 
(clausula 69, artigo 7º - CCT 2017 - Sindlojas),  permanecerá fechado no 
domingo, segunda e terça-feira de Carnaval, retornando o expediente ao 
meio dia da quarta-feira. 
  
Municípios e estados podem instituir leis que consideram feriados os dias da 
folia, já que na Lei 9093/95, que estabelece os feriados nacionais, o carnaval 
não está incluído. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de 
carnaval foi declarada feriado estadual por meio da Lei 5243/2008, aqui no 
Ceará, o município de Quixadá tem lei municipal instituindo feriado na terça-
feira de carnaval. 
  
Nessas localidades, os empregados que trabalharem nestes dias deverão ter 
folga compensatória em outro dia da semana. Se isso não ocorrer, deverão 
receber a remuneração do dia em dobro. 
  
Em locais onde o período de Carnaval não é feriado, é ainda facultado a 
empregadores e empregados realizarem acordos para folgas e posterior 
reposição da carga horária correspondente. Nesses casos, o trabalhador pode 
repor até no máximo duas horas por dia. 
  
Resumo de como as empresas podem proceder no Carnaval: 

  
Não sendo feriado : 
– trabalha-se normalmente; 



– a empresa dispensa o empregado por mera liberalidade; 
– o empregado fica dispensado do trabalho neste dia devendo compensar 
essas horas (até o limite de 2 horas diárias) em outros dias da semana – 
mediante acordo escrito; 
  
Sendo feriado: 
– o empregado não trabalha; 
– se o empregado trabalhar  recebe remuneração em dobro; 
– tendo a empresa autorização para funcionar em feriados, o empregado 
trabalha e recebe como negociado na convenção coletiva (normalmente como 
hora extra ou folga). 
  
E nos outros dias (segunda-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, o 
empregado pode enforcar ? 

  
A segunda-feira e a Quarta-Feira de Cinzas podem ser “enforcadas”, desde 
que por mera liberalidade das empresas. Em havendo trabalho nesses dias, 
não haverá o acréscimo de pelo menos 100% pelo dia trabalhado, já que não 
se trata de feriado. As empresas e empregados podem ainda fazer acordo 
sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas. 
  
Como funciona para quem trabalha no regime 12×36 horas? 

  
Para os trabalhadores que fazem a jornada 12 horas trabalhadas seguidas de 
36 horas de folga, a lei já prevê compensações nesse regime de jornada, não 
havendo previsão de pagamento de horas extras se houver trabalho no dia de 
feriado. 
  
Se a empresa não conceder folga e eu faltar, o que pode acontecer ? 

Se o  empregado decidir faltar, a empresa poderá descontar os dias de falta do 
salário, aplicar sanções disciplinares como advertências ou suspensões ou até 
demiti-lo, mas a empresa deverá observar se houve reincidências ou se outras 
penalidades já foram aplicadas anteriormente ao empregado. O empregado 
perderá ainda o descanso semanal remunerado. 
  
A reforma trabalhista, introduzida pela Lei 13.467 de 13.07.2017, e que entrou 
em vigor em novembro, permite que as empresas troquem o dia a ser 
trabalhado. No caso, podem determinar que os funcionários trabalhem na terça 
e posteriormente compensem as horas trabalhadas com folga em outro dia. 
Mas para isso acontecer, é necessário aprovação mediante convenção 
(negociação entre os sindicatos dos empregados e de empregadores) ou de 
acordo coletivo (entre sindicato e empregador). Caso o empregado trabalhe no 
feriado com o acordo de que irá folgar em outro dia ele não receberá a mais 
pelo feriado que trabalhar. 
  
Como funciona essa compensação dos dias que não trabalhei no carnaval? 

A nova lei trabalhista permite que a compensação dentro do mesmo mês. Caso 
o empregado folgue nos dias de carnaval, a empresa poderá exigir que ele 
cumpra essas horas descansadas em outros dias (com exceção do domingo), 
respeitado o limite máximo de duas horas extras diárias. 



  
Essas horas não trabalhadas podem ir para o banco de horas? 

Se a segunda e terça-feira de carnaval não são feriados e o funcionário folgar, 
esses dias não trabalhados podem entrar no banco de horas como horas-
débito, e o funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado em 
acordo com a empresa. 
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Empresários ainda inseguros com a reforma 
trabalhista. 

  
O trabalho intermitente e a negociação individual com funcionários estão entre 
os pontos da reforma trabalhista que trazem maior incerteza para empresários 
do Estado de São Paulo, aponta pesquisa. 
  
Os tópicos ficaram entre os mais citados quando os executivos foram 
questionados sobre as regras que merecem um maior tempo de espera antes 
de serem adotadas, para que seja consolidado um posicionamento mais claro 
do Legislativo ou jurisprudencial. O levantamento foi realizado pelo Sindicato 
das Empresas de Contabilidade e de Assessoramento no Estado de São Paulo 
(Sescon/SP). 
  
Além do trabalho intermitente e da negociação individual, ambos mencionados 
por 9% dos entrevistados, tiveram destaque o trabalho autônomo (8%), a 
rescisão por acordo (8%), a terceirização (8%), o acordo coletivo diretamente 
com o sindicato (8%) e o pagamento de parcelas que não integram a 
remuneração tradicional (8%). 
  
“No começo, a reforma vai trazer um pouco de insegurança, já que existem 
diversos posicionamentos distintos dentro do judiciário. Isso pode durar alguns 
anos, até que um tribunal superior, como o STF [Supremo Tribunal Federal], 
defina uma interpretação para os pontos polêmicos da lei”, afirma Márcio 
Massao Shimomoto, presidente do Sescon/SP. 
  
Desembargadora da Justiça do Trabalho, Ivani Contini Bramante também 
acredita que deve haver certa instabilidade com a nova lei, ao menos em um 
primeiro momento. “É necessário ter muita cautela, pois só daqui a dois ou três 
anos os tribunais vão assentar uma forma de julgamento mais homogênea. 
Hoje, vemos vários juízes com posições bastante distintas”, afirma ela. 
  
Sobre as dúvidas em relação ao trabalho intermitente, Shimomoto diz que parte 
dos empresários faz uma “leitura errônea” do novo modelo de contratação. 
“Muitos deles acham que o [trabalho] intermitente substituirá o tradicional, mas 
não é bem assim. Esse contrato só é benéfico em situações bastante 
específicas, por exemplo quando há o trabalho sazonal.” 

  



Shimomoto afirma também que as empresas de contabilidade devem enfrentar 
certa dificuldade para se adaptar às novas regras. “Vai dar um bom trabalho, 
inclusive porque as convenções coletivas passaram a ter um peso maior para 
os contratos”. Com isso, explica ele, os contabilistas precisarão estudar, além 
da CLT e das legislações trabalhistas específicas, os acordos coletivos de cada 
classe. 
  
Para a advogada e contabilista Valéria Maria Sant’Anna, o desafio será a 
adequação simultânea à nova CLT e ao eSocial, plataforma eletrônica que vai 
reunir dados trabalhistas, tributários, fiscais e previdenciários dos 
trabalhadores. 
  
“Além das mudanças estabelecidas pela reforma [trabalhista], o eSocial está 
entrando em vigor durante este ano, trazendo exigências que são estranhas 
para boa parte dos empresários, especialmente aqueles que têm companhias 
de médio e pequeno porte.” 

  
Mudanças 

  
O levantamento do Sescon/SP também mostrou quais são as práticas da 
reforma trabalhista que os empresários pretendem implementar de imediato. 
  
O parcelamento de férias foi o tópico preferido pelos executivos, citado por 
19% dos entrevistados. Outros pontos que tiveram destaque foram a 
negociação individual com novos empregados (10%), o uso do banco de horas 
com período de seis meses (9%), a rescisão por acordo (8%) e a compensação 
de jornada (8%). 
  
Fonte: Diário Comércio Indústria & Serviços, por Renato Ghelfi, 31.01.2018 
  
 
  

 


