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Trabalho no Carnaval  

Neste ano, a comemoração do carnaval ocorrerá no mês de fevereiro e na 

maioria das vezes há dúvidas se é considerado feriado, principalmente os dias de 

segunda-feira e terça-feira, que ocorrerá nos dias 15 e 16. 

Muitos empresários e empregados ainda têm entendimento que são feriados os 

referidos dias, no entanto, não são feriados nacional nem estadual. Contudo, a 

única ressalva, é a possibilidade de existir Lei Municipal que venha declarar os dias 

de carnaval como feriado, de forma que é necessário verificar a legislação de 

cada Município. 

Salvo a existência de Lei Municipal, não há impedimento de funcionamento do 

comércio nos dias de carnaval podendo o associado exigir a prestação de 

serviços dos empregados, com remuneração sem qualquer acréscimo, salvo 

alguma previsão específica em convenção coletiva de trabalho. 

Neste sentido, o empregador poderá adotar as seguintes providências: 

- Exigir o trabalho regular dos empregados; 

- Fazer acordo de compensação individual e negociar com os empregados a 

dispensa do trabalho e direcionar referidos dias no banco de horas, a título de 

exemplo. 

 Vale observar, que para os Municípios que declararam por lei o carnaval como 

feriado, ocorrendo o trabalho certamente haverá exigência do pagamento em 

dobro das horas trabalhadas e recomenda-se analisar a convenção coletiva de 

trabalho. 



           
 

Por outro lado, vale consultar o entendendo jurisprudencial na Justiça do Trabalho, 

visto que há certos entendimentos que o carnaval não seria feriado por falta de 

previsão legal, ora manifestando tratar-se de feriado em alguns lugares por 

representar tradição local. Neste aspecto, a consulta do departamento jurídico é 

essencial para tomada de decisão. 

Por último, considerando a existência da pandemia do novo coronavírus e seu 

agravamento, é imprescindível que o associado acompanhe as orientações das 

autoridades sanitárias, a fim de verificar o enquadramento das fases estabelecidas 

pelos governos estaduais e deliberações das prefeituras municipais. 
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