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1. RESUMO 

 Este trabalho tem o objetivo de relatar a importância dos direitos trabalhista em 

relação à aplicação do banco de horas nas organizações. Para a execução do 

mesmo utilizaram-se consultas em sites da Internet tendo como resultado que ao 

longo dos tempos cada vez mais se passa por uma maior flexibilidade nos direitos 

trabalhistas devido à instabilidade econômica e financeira das empresas. 

A jornada de trabalho, tema central do presente estudo, trouxe importantes 

inovações, dispondo acerca da possibilidade da implantação do acordo de 

compensação de horas, estabelece que a duração do trabalho normal não possa ser 

superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais facultadas a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. Funciona horas extras dos funcionários, como não recebidas no 

fechamento de folha de pagamento, ficam guardadas para uso posterior como folgas ou 

redução de horas trabalhadas em expedientes. Dentro do sistema, existem as formas 

aberta e fechada. O banco aberto é aquele no qual não existem datas definidas 

para uso das horas acumuladas. Já no banco fechado elas existem, com calendário 

para compensações em folgas de expedientes. Caso não haja atenção à compensação, 

que deve ocorrer até 12 meses depois da realização de horas extras, os trabalhadores 

podem acionar a Justiça do Trabalho contra a empresa. Empregados que 

possuem horas acumuladas podem aproveitá-las para faltar ao expediente quando 

precisam resolver algo pessoal em horário comercial. È comum funcionários 

trabalham horas a mais, receber imediatamente no próximo cálculo de contracheque. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O banco de horas é um acordo de compensação de horas onde a empresa 

poderá flexibilizar a jornada de trabalho, diminuindo ou aumentando a jornada 

durante um período de baixa ou alta na produção mediante a compensação 

dessas horas em outro período, sem redução do salário no período de redução, 

bem como não será devido pagamento das horas extras e a referida 

compensação deverá ser feita no prazo de um ano. 

A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação 

de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal 

normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas 

https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/extra/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/banco/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/banco/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/extra/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
https://www.jornalcontabil.com.br/tag/horas/
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destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por 

trabalho extraordinário. lorio (2008, p. 156) 

 

3. OBJETIVOS 

Muitas empresas passaram a usar o banco de horas, por ser um bom negócio, 

pois permite que as empresas tenham até duas horas a mais de mão de obra 

sem custos quando precisarem, dando folgas quando a demanda diminui. Para 

os trabalhadores, a vantagem é poder ter folgas além daquelas autorizadas por 

lei (licença médica, casamento, etc.). E a desvantagem é correr o risco de ficar 

sem tirar folga ou receber o equivalente em dinheiro.  Horas extras tem como 

objetivo analisar a parcela trabalhista denominada adicional de hora extra. A 

análise do adicional de hora extra é feita sobre os principais elementos que 

descrevem a sua finalidade, objetivo e aplicação no cotidiano trabalhista orientar 

operadores do direito na aplicação do adicional de hora extra no cotidiano 

trabalhista. Iorio (2008, p. 153-4) 

4. METODOLOGIA 

 

     Conforme giza Martins (2009) p2  e Pondera Martinez (2010)p3  lei nº 9.601  

 A metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho consistiu na realização 

de pesquisa aplicada, tendo por objetivo gerar conhecimentos para a aplicação 

prática dirigida a possíveis soluções dos problemas específicos citados. O 

objetivo da pesquisa foi proporcionar uma maior familiaridade com a temática 

proposta, bem como propiciar informações pertinentes à comunidade 

educacional sobre a conceituação do banco de horas e horas extras. Consiste ao 

trabalhador cumprir jornada inferior há normal quando há menor produção, sem 

prejuízo do salário ou de ser dispensando. Quando há maior produção, há 

compensação de Horas. Poderá o trabalhador prestar serviços mais horas por 

dia, quando há maior produção, compensando essas horas na baixa Jornada de 

trabalho que quando há a implantação do banco de horas e horas extras 

mediante Negociação coletiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO                 



                                                    

3 

 

Percebemos que nem sempre é possível terminar todas as tarefas no horário do 

expediente, e em algumas ocasiões, quando é preciso concluir um projeto ou 

atender um último cliente, o colaborador pode acabar extrapolando sua jornada 

e, para ser compensado, receber um valor extra pelas horas trabalhadas ou 

passar a acumular banco de horas. A fixação de limite para jornada diária e 

semanal de trabalho é o principal aspecto das condições físicas, psicológicas e 

pode-se dizer que produtivas do trabalhador. A luta para redução da carga 

horária semanal de 44 para 40 horas é uma reivindicação antiga dos 

trabalhadores que tramita desde o ano de 1995, como proposta de emenda à  

Constituição Federal (nº 231/95: p.99). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O sistema de pagamento das horas excedentes é feito no fim do mês, não há como a 

empresa ser acionada na Justiça por falta de compensação, essa questão atrai bons 

profissionais que desejam elevar a renda sempre que possível. A diferença que se 

destaca entre hora extra e banco de horas para empregados é a questão financeira. Se 

no banco não dá para aumentar o salário com horas excedentes, no sistema comum os 

funcionários podem elevar a renda com expedientes adicionais. Sem horas para utilizar 

durante o serviço, os empregados precisam de autorização para se ausentar do trabalho 

por motivos pessoais. E se o caso em questão não garantir abono das horas por lei, o 

tempo de ausência é descontado na folha de pagamento. 
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