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        São Paulo, 26 de março de 2021 
 
 
A diretoria do 
S I N D V I Á R I O S 
Rua Jesuíno Pascoal, 51 
Nesta. 
 
REF.: ORIENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO SOBRE A 
ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS E A REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS PELOS 
TRABALHADORES 
 

 
 
 
 
 
Desde o mês de março de 2020 o país se encontra sobre 

os efeitos da pandemia do vírus da COVID-19 realidade esta que levou a decretação 
pelo Governo Federal, Governo Estadual de São Paulo (Decreto nº 64.862 de 
13/03/2020), e Prefeitura Municipal (Decreto nº 59.283 de), do estado de calamidade 
pública. 

 
Com o advento do estado de calamidade pública, que 

passou a representar verdadeiro período de excepcionalidade na forma de viver de 
toda a Humanidade, as relações humanas de todas as naturezas: sociais, legais, 
produtivas, religiosas, etc, sofreram profundas alterações exigindo de todos a 
adaptação voluntária, ou até mesmo compulsória, a novos modelos. 

 
No campo específico da relação entre patrão e 

empregados, que é regida pelo Direito do Trabalho, foi possível se observar a 
construção de uma grande flexibilização de normas legais e regras em vigor, sob a 
égide da proteção ao trabalhador, que nem por isso deixaram de ser questionáveis 
quanto aos seus efetivos resultados. 
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Neste contexto o Prefeito da cidade de São Paulo Bruno 

Covas editou no último dia 18 de março de 2021 o Decreto nº 60.031/21 que 
antecipou para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021 os feriados de 
Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano de 2021 e os feriados do 
Aniversário de São Paulo, de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra do ano 
de 2022, previstos no artigo 10 da Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, conforme 
autorizado pelo artigo 3º da Lei nº 17.341, de 18 de maio de 2020. 

 
Em decorrência do decreto municipal a CET sob a escusa 

de ter que atendê-lo, a CET comunicou aos seus trabalhadores que durante o 
chamado "Feriadão" haverá a necessidade de cumprimento de escalas de trabalho 
e que os dias trabalhados serão posteriormente compensados com folgas nos 
termos da Lei Federal nº 605/1949, em dia a ser determinado pela Chefia. 

 
Diante do ato praticado pela CET a primeira situação a ser 

analisada juridicamente é se o ato se reveste de licitude (legalidade) ou ilicitude 
(ilegalidade) de conduta, relativamente ao trabalho em sobrejornada. 

 
A CLT estabelece que no âmbito das relações entre patrão 

e empregado a realização de horas extras é um fato possível. 
  
O artigo 59 da CLT determina que a duração normal do 

trabalho poderá ser acrescida de horas extras, caso necessário, em número não 
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, 
ou mediante contrato coletivo de trabalho. 

 
O sindicato possui ACT firmado com a CET, cujos efeitos 

neste momento são garantidos por decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, o 
qual prevê na cláusula 9.1 a possibilidade da realização de horas extras pelos 
trabalhadores, confirmando a regra estabelecida pela CLT. 

 
Por conseguinte, emerge da análise feita sobre a conduta 

da CET em exigir dos trabalhadores que se ativem em regime de sobrejornada no 
"Feriadão" em situação excepcional (pandemia) que referida conduta não se 
encontra marcada por nenhuma ilicitude ou ilegalidade.  
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Num segundo ponto verifica – se e importa analisar “que os 
dias trabalhados serão posteriormente compensados com folgas” é totalmente 
irregular não encontra respaldo em nenhuma clausula do acordo vigente, tal atitude 
se acontecer deverá ser levada a Justiça Trabalhista pelo evidente descumprimento 
de cláusula do acordo coletivo. 

 
Um dos princípios estabelecidos pela Lei nº 13.467/2017 

(Reforma Trabalhista) é de que o negociado por intermédio de acordo ou Convenção 
coletiva prevalece inclusive sobre a CLT, salvo nos casos em que a negociação é 
considerada como objeto ilícito. (23 de março de 2018)    

 
Importante destacar, que eventuais ações judiciais deverão 

ser propostas tendo em vista o que se discute (hora extra). 
 
Por outro lado, qual seria a melhor conduta a ser eleita 

pelos trabalhadores neste momento em que, por decorrência da pandemia, vivemos 
quase que num verdadeiro "regime de exceção". 

 
Embora possam existir razões para fundamentar vigoroso 

embargo a atitude manifestada pela CET de colocar os empregados para trabalhar 
em regime de sobrejornada e não querer remunerar como previsto no ACT, é certo 
que as aludidas flexibilizações ao ordenamento jurídico em vigor recomendam, neste 
momento, a adoção de posições mais estratégicas, que assegurem que o 
empregado em uma eventual contenda tenha o direito ao seu lado e não contra si. 

 
É sempre muito mais confortante estar na posição de 

credor, com a lei assegurando o direito de cobrança, diante da qual o devedor nada 
pode fazer, senão, saldar a obrigação, do que debater um direito que desafiará um 
julgamento. 

 
Considerando que a atitude da CET tem respaldo legal 

(CLT) e também normativo (ACT), (Calamidade Pública) a contribuição prestada 
pelos trabalhadores neste momento de crise ao pedido da empresa, com risco à 
própria saúde, revestiria os empregados do manto do crédito material e moral, que 
os tornariam, indiscutivelmente, credores políticos da empresa. 
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Sob angulo oposto de análise, eventual oposição ao ato da 
empresa, diante do cenário de terror que vivem os trabalhadores desde o advento 
da reforma trabalhista e que foi acirrado pelas regras de flexibilização pandêmicas, 
podem motivar a empresa a criar demissões justificadas pela necessidade imposta 
pela pandemia (e não pela oposição ao comando patronal) mas que em verdade 
representaria manobra de retaliação imposta contra os dissidentes. 

 
Por decorrência das considerações acima trazidas, e 

considerando que neste momento de crise mundial os postos de trabalho 
representam o bem jurídico de maior relevância a ser tutelado pelas entidades 
representativas das categorias dos trabalhadores, entendemos que o cumprimento 
do comando da CET para o trabalho em regime de horas extras durante o "Feriadão" 
deva ser atendido pelos trabalhadores, por ser legal, mas, principalmente, por tornar 
os trabalhadores credores da empresa, financeiramente e politicamente. 

 
 
 
BENEDITO SILVA 
 
LUCIANO RIBEIRO NOTOLINI 
 
Departamento Jurídico.   


