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Em minha dissertação de mestrado de 2006 intitulada ‘Passivo Contábil do Banco de Horas’, cuja 

pesquisa teve uma amostra de 104 empresas do universo existente em agosto de 2005 de 366 das 

empresas que tinham ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), apontando 

um nível de confiança de 92% e margem de erro de 8% considerado dentro dos parâmetros estatísticos 

de levantamentos quantitativos em ciências sociais, tivemos conclusões importantes.  

 

Alguns resultados da pesquisa indicaram que 76% da amostra não adotavam o Banco de Horas como 

forma de compensação de horas trabalhadas; 64% das empresas não contabilizavam as horas do 

Banco de Horas; 84% das empresas faziam registros de fracionamento de hora (minutos); em 88% 

delas não havia nenhuma menção das horas do Banco de Horas como passivo nos relatórios de 

auditoria; verificou-se, pelas respostas, que 68% das empresas não compõem as horas do Banco de 

Horas com qualquer acréscimo; 32% acrescentam meia hora, fazendo a hora suplementar trabalhada 

compor o Banco de Horas como hora extra acrescida de 50% ou 100% (SERRA NEGRA, 2006) 

 

A base da criação do Banco de Horas pelo Governo Federal foi o combate ao desemprego e a redução 

de custos trabalhistas. Há de se ressaltar, entretanto, que a lei nº 9.601/1998 não explicita a 

terminologia de Banco de Horas. Ela simplesmente altera o parágrafo segundo do art. 59 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ampliando, assim, o sistema de compensação de horas 

normais e extras que abrange todos os trabalhadores. Deste modo, a denominação ‘Banco de Horas’ 

resulta de construção doutrinária e jurisprudencial. O Banco de Horas permite que, em épocas de 

baixa atividade de produção empresarial, seja reduzida a jornada de trabalho dos empregados, sem 

prejuízo do salário. Este instrumento fazia parte de medidas do governo federal denominado 

flexibilização do trabalho. 

 

De acordo com a NBC T 1 – Estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações 

contábeis “Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 

liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos”. 

Portanto, Banco de Horas não é assunto apenas de departamento pessoal, mas também da 

contabilidade sob vários aspectos e não somente quanto a passivo contábil como na pesquisa. Tem-

se que pensar também em Ativo de Banco de Horas. 

 

Muitas foram as críticas quanto ao banco de horas. A mais singular é que era e é um instrumento que 

só favorece o empregador. Ao empregado era dado o ‘direito’ de compensar as horas extras em dia e 

hora determinados pelo empregador. Para os trabalhadores que sobrevive diretamente e 

exclusivamente de seu salário, seria melhor o recebimento das horas extras, porque são pagas com 

adicional de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal de trabalho, ao passo que 

a compensação dá se sem adicional (VAZ, p.15, 2020). 

 

A lei 13.467/17 (BRASIL, 2021) trouxe alterações drásticas ao direito do trabalho. Privilegiou a 

negociação coletiva contrária a dispositivos legais, mas, em outros momentos, priorizou a negociação 

individual. Isso se refletiu também no banco de horas e na compensação de jornada. A previsão do 

Banco de Horas tanto a lei 9.601/1998 quanto a lei 13.467/2017 sofrem muitas críticas por inúmeros 

fatores, dentre os quais destaca-se o elastecimento do prazo de compensação, o controle pelo 

trabalhador das horas e sua forma de compensação. 

 



Além do mais, de acordo com Vaz (2020) “A prática forense também evidenciou que os controles 

dos bancos de horas extras muitas vezes eram falhos e dúbios, não restando claro se as horas extras 

foram compensadas e se foram no prazo previsto pela lei”. Mesmo com deficiências o Banco de horas 

tornou-se prática bem mais comum nos tempos atuais que na pesquisa de 2005, sendo objeto de itens 

de negociação coletiva de trabalho em muitas categorias profissionais; 

 

Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid19) o governo federal editou a Medida 

Provisória 927/2020 com limitação temporal até 31/12/2020 (portanto sem vigor este ano) que tratou 

de várias medidas de flexibilização de direitos trabalhistas, com o objetivo de manter os empregos. 

Dentre as medidas destacam-se o teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, 

antecipação de feriados e outros. No que tange ao Banco de Horas a MP 927 preconiza 

 
Art. 14. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, ficam autorizadas a 

interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de 

compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do 

empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal, para a 

compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data de encerramento do estado de 

calamidade pública (BRASIL, 2021). 

 

Levantamento realizado na plataforma do google acadêmico com busca a partir de 2017 o descritor 

‘Banco de Horas’ aparece com 2.410 resultados. O descritor ‘Contabilidade + Banco de Horas’ com 

nenhum resultado. O descritor ‘Passivo + Banco de Horas’ também com nenhum resultado. 

Demonstrando que Banco de Horas está sendo mais estudado por outras ciências do que pela 

Contabilidade. 

 

Finalizando, além do aspecto de não contabilização do passivo contábil do banco de horas, o 

instrumento é perverso para o trabalhador na medida em que cada hora extra cumprida vai para o 

banco de horas na mesma proporção, ou seja, sem os acréscimos normais de horas extras e que a 

compensação é a critério do empregador. 

 

Em tempos de pandemia e isolamento social pode-se até conjecturar que aqueles empregados que as 

empresas mandaram ficar em casa por causa da idade ou de comorbidade tenham suas horas no Banco 

de Horas compensadas. Fato a ser confirmado por pesquisa. 
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