
 
                                                          

PARECER 

 
Consulta........: Funcionamento do comércio no carnaval 
Interessado...: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás-Fecomércio/GO.  
 

Da interpretação sistemática do contexto normativo contido nos arts. 1º da Lei nº 605/49, e 1º 

e 2º da Lei nº 9.093/95, extrai-se que a instituição de feriados civis e religiosos depende de previsão 

expressa em lei federal, estadual e municipal.  

No que concerne especificamente à criação de feriados pela municipalidade, estes deverão ter 

sempre cunho religioso. A Lei nº 9.093/95 estabeleceu dois requisitos cumulativos, quais sejam, a previsão 

em lei municipal e observância à tradição local, bem como limitou a atuação do legislador municipal no 

sentido de que não podem ser instituídos feriados religiosos em número superior a quatro e nesse 

quantitativo já se inclui a Sexta-Feira da Paixão. 

Desse modo, apenas a tradição local, os usos e costumes não são suficientes para considerar 

como feriado a terça feira de carnaval e, consequentemente, acarretar a dobra do pagamento do trabalho 

prestado nessa data, sendo imprescindível sua previsão expressa em texto de lei ou em convenção 

coletiva de trabalho. 

Ademais, a terça-feira de carnaval não consta no rol de feriados nacionais listados no art. 1º da 

Lei nº 662/49, com redação dada pela nº 10.607/2002.  

Dita o Tribunal Superior do Trabalho:  

"RECURSO DE REVISTA - TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL – FERIADO - PAGAMENTO EM DOBRO 

INDEVIDO Não obstante o art. 1º da Lei nº 605/49 faça alusão à tradição local, esta disposição 

não pode ser lida isoladamente, mas deve ser interpretada em conformidade com a Lei nº 

9.093/95, segundo a qual todo feriado - civil ou religioso, nacional ou local - deriva de lei. Em 

verdade, a própria Lei nº 605/49, já dispunha - no revogado art. 11 - que os feriados, conquanto 

devessem observar a tradição local, deveriam necessariamente ser declarados em lei. Como 

cediço, a terça-feira de carnaval não faz parte do rol de feriados nacionais enumerados no art. 

1º da Lei nº 662/49, com redação dada pela Lei nº 10.607/2002. Tampouco há, na espécie, 

notícia de legislação local declarando feriado nesta data. Revela-se, pois, indevido o pagamento 

em dobro do trabalho ocorrido nas terças-feiras de carnaval, por não se tratar de hipótese de 

prestação de serviços em dia de feriado. (RR-272-13.2010.5.18.0003, 2ª Turma, Redator 

Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin, DEJT 07/03/2014). 

Portanto,  na falta de previsão legal ou em norma coletiva de trabalho, não há como considerar 

a terça-feira de carnaval como feriado para qualquer fim, inclusive para o pagamento dobrado do trabalho 

prestado na referida data. 

É o nosso parecer. 

 

 

Dr. Marcelo Baiocchi Carneiro 
Presidente da 

Fecomércio/SESC/SENAC 
 

Dr. Rogério de Campos Borges 
Divisão Sindical 
Fecomércio/GO 

 
 


