
 
                                                                                                                                                           

Pça  Dom José Gaspar, 30 - 5º Andar - CEP 01047-010 - São Paulo - SP -  Tel: 11 - 3255-8011 - 3120.8660  - moveis@sindimov.org.br 
 

     www.sindimov.org.br                                                                     11 97445.6060 

São Paulo, 21 de janeiro de 2021. 
 

C I R C U L A R 
DIAS DE CARNAVAL: FERIADO? 

 
 
Na atividade das empresas representadas pelo SINDIMOV é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e 
feriados religiosos, nos termos da legislação própria. 
 
O período de carnaval, evento tradicional no país, ainda traz dúvidas se constitui feriado, em especial a 3ª feira de 
Carnaval (o próximo dia 16 de Fevereiro). Reiteramos orientação de anos anteriores de que os dias feriados são 
estabelecidos em âmbito nacional, estadual e municipal. 
 
Os nacionais, estão fixados na Lei 10607/2002 e são os dias 1º de Janeiro (Confraternização Universal), 21 de Abril 
(Tiradentes), 1º de Maio (Dia do Trabalho), 7 de Setembro (Dia da Independência), 2 de Novembro (Dia de 
Finados), 15 de Novembro (Dia da Proclamação da República) e 25 de dezembro (Dia de Natal). 
 
Uma lei anterior – 6802, de 30.06.1980 – também declara feriado nacional o dia 12 de Outubro, consagrado à 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. 
 
No campo estadual, o feriado é a data magna do Estado de São Paulo – 09 de julho – estabelecida na lei estadual 
9093/1995. 
 
Já na esfera municipal, os dias feriados não serão superiores a 4 (quatro), nestes incluídos, obrigatoriamente, a 
data de fundação do município e a Sexta-feira Santa (em 2021 recairá no dia 02 de abril). Os outros 2 feriados 
municipais podem variar, sendo que nem todos os municípios escolhem os mesmos eventos conhecidos (Corpus 
Christi, Dia da Consciência Negra, algum outro de particularidade do município ou mesmo a 3ª feira de Carnaval). 
 
As empresas sediadas fora do município de São Paulo deverão ser informar junto à Prefeitura local quais essas 
outras datas consideradas feriados para completar a cota de 4 datas. 
Consulta aos municípios da base territorial – Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Embu, Embu Guaçu, 
Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mairiporã, Osasco, São Paulo e Taboão da 
Serra – revelou que o dia 16 de fevereiro (3ª feira de Carnaval) não será considerado dia feriado, apesar da 
prática institucionalizada pelos órgãos públicos de considerar esse dia como “ponto facultativo”, sendo que isto 
apenas prevalece para o funcionalismo público e não se estende para as atividades privadas. 
 
A realidade é que as empresas têm dificuldades para convencer os empregados de que a terça-feira de carnaval é 
dia normal de trabalho e muitas vezes são forçadas até a conceder algum tipo de estímulo para o 
comparecimento e não ver o estabelecimento com índice alto de absenteísmo. 
 
Outras acolhem solicitações de empregados para não trabalhar nesse dia, aceitando ou às vezes até tomam a 
iniciativa para um abaixo assinado ou lista de compensações prévias mediante acréscimos de minutos, horas 
diárias na jornada ou trabalho em outro dia, utilização do banco de horas, para permitir a folga na data do 
festejo. Essas medidas usualmente funcionam, embora nem sempre adotem a forma e o procedimento legal, mas 
depois podem ser questionadas por algum empregado insatisfeito, além do que as empresas com maior número 
de funcionários tem que administrar os casos de minorias que não aceitam a vontade de expressiva maioria num 
abaixo assinado, por exemplo, para compensar o trabalho noutro dia e não prestar serviço na terça-feira de 
Carnaval. 
 
Afora tudo isto, a realidade é que o ano de 2021 será atípico, ainda estamos sob efeito da crise 
epidemiológica (pandemia) com notícias de cancelamento de eventos, transferência de datas, sem 
definições quanto ao Carnaval. De toda forma os dias de Carnaval em fevereiro (14, domingo, 15, 
segunda-feira, 16, terça-feira e 17, quarta-feira de cinzas) ou noutra data se ocorrer a transferência, não 
são considerados feriados. 
 
 
O SINDIMOV fica à disposição para algum outro esclarecimento. 
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