
A copa de mundo fifa (2018) e a 

compensação da jornada de 

trabalho 

 
A Copa do Mundo Fifa de 2018, o maior evento esportivo do 
planeta, será disputada entre os dias 14 junho e 15 julho. 

A Seleção Brasileira enfrentará na primeira fase as seguintes 
equipes: a) Suíça (Domingo - 17/06 as 14h – Brasília); 
b) Costa Rica (Sexta Feira – 22/06 as 08h – Brasília); 
c) Sérvia (Quarta Feira – 27/06 – as 14 horas. 
 
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou no dia 
23 de maio que os dias de jogos do Brasil na Copa não serão 
feriados, cabendo então a cada empresa decidir se libera ou 
não seus empregados e a possibilidade de compensação das 
folgas, caso opte por liberar. 

A Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) alterou/criou uma 
série de normas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no entanto, no presente caso analisaremos de maneira simples 
e didática, somente em relação a possibilidade de compensação 
da jornada de trabalho durante os dias de jogos da seleção 
brasileira. 
 
A nova norma trabalhista teve por objetivo valorizar o 
negociado sobre o legislado, tanto que na presente situação 
(compensação da jornada de trabalho nos dias de jogos da 
seleção brasileira), revela interessantes possibilidades, 
vejamos: 

Acordo individual escrito: Desde que a compensação 
ocorra no período máximo de 6 meses (Art. 59 –A, parágrafo 
5º da CLT) – observar convenção coletiva de trabalho – norma 
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mais benéfica que dispõe que a compensação no máximo 90 
dias; 
 
Acordo tácito (presumido): Desde que a compensação 
ocorra no mesmo mês (Art. 59 – A, parágrafo 6º 
da CLT). Atenção: ainda que a norma jurídica autorize que 
este tipo de compensação ocorra sem assinatura de acordo 
escrito, defendo a análise do eminente professor e 
ministro Maurício Godinho Delgado e de professora Gabriela 
Neves Delgado em sua obra: A Reforma Trabalhista no Brasil, 
Página 139, Editora LTr: “A interpretação lógico-racional, 
sistemática e teleológica do referido dispositivo da CLT, a par 
da incidência, na hipótese, do fundamental princípio 
constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade, 
devem conduzir, equilibradamente, à compreensão no sentido 
da necessidade, pelo menos da pactuação bilateral escrita 
para a validade do mencionado regime compensatório”. 
 
Em caso prático, o empregador poderá fazer uso destes 
instrumentos, podendo liberar o empregado durante o horário 
ou o período em que o jogo aconteça, sem esquecer de respeitar 
a limite de horas diárias e semanais para posterior 
compensação pelo obreiro. 

Obs.: Em hipótese alguma as horas poderão ser descontadas 
dos salários dos empregados e, caso o empregador não solicite 
a compensação no prazo legal, as horas serão consideradas 
remissas (perdoadas). 

Referências:DELGADO, Maurício Godinho A Reforma 
Trabalhista no Brasil com os comentários da Lei 
nº 13.467/2017 
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