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Bancário tem direito a hora extra? 
O bancário é o profissional indispensável para o funcionamento da máquina mais importante 
da economia: os bancos. Proporcionalmente à sua importância está o seu volume de 
trabalho e, como consequência, o desgaste gerado pelo exercício da função. 
É por isso que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) reserva uma sessão específica 
somente para tratar dos Direitos Trabalhistas dos bancários. 
Como a legislação sofreu alterações recentes, os bancários de São Paulo ainda esbarram 
em dúvidas em relação aos seus direitos. 
Reunimos, portanto, neste artigo, as principais perguntas e tudo que você precisa saber 
sobre o que a Lei e os Tribunais tem decidido sobre o assunto. 
O que diz a legislação sobre a 7ª e 8ª hora? 
A CLT é bem clara em relação às horas extras dos bancários. Veja: 

 A jornada de trabalho do bancário é de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) 
semanais em dias úteis, exceto sábados (o sábado para o bancário é dia útil não 
trabalhado, não dia de repouso remunerado); 

 Devem ser cumpridas entre o período de 07hr e 22hr; 
 Essa regra é válida também para funcionários da portaria, da limpeza, telefonistas de 

mesa, etc.; 
 Caso o bancário trabalhe a 7ª e a 8ª hora, isto é, faça hora extra, deverá recebê-la 

com o acréscimo de 50%. 
Esta é a regra geral, mas há uma exceção: o bancário que exerce cargo de confiança. Para 
estes, a jornada é de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) semanais, sendo que recebe 
mensalmente o adicional de 1/3 sobre seu salário. 
Sempre que o bancário exercer cargo de confiança, só receberá adicional de hora extra se 
trabalhar depois da 8ª hora. 
E caso não receba mensalmente esse adicional de 1/3, será considerado um funcionário 
comum e deverá receber todas as horas trabalhadas depois da 6ª como extra. 
Alteração na Lei 
Em 2017, a Reforma Trabalhista ampliou a valorização dos Acordos Individuais, Acordos 
Coletivos e Convenções Coletivas. 

[MLMT1] Comentário: Inserir o link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm 



Com isso, a Convenção Coletiva 2018/2020 dos bancários de São Paulo, em sua cláusula 
11ª, modificou a norma e abriu a possibilidade de suprimir o pagamento da 7ª e 8ª hora 
como extra. 
E em 2019, a MP 905/2019 trouxe a possibilidade de dedução dos valores de hora extra ou 
compensação na gratificação de função caso a decisão judicial entenda pelo não 
reconhecimento do cargo de função. 
Mas essa Medida não prosperou. 
Sendo assim, os bancários que fazem a 7ª e a 8ª hora e não trabalham em cargo de 
confiança continuam a ter o direito de receber valores a títulos de horas extras. 
As mais recentes decisões sobre a hora extra para bancário 
Com a divergência entre o texto legal e a Convenção Coletiva 2018/2020 ajustada entre os 
bancos e os sindicatos da categoria, as decisões dos Tribunais passaram a ter grande 
importância.  
E no caso de uma questão tão controversa quanto esta, é importante que sejam analisadas 
essas decisões para além da redação do texto legal. 
Abaixo estão algumas das mais recentes e relevantes sobre o tema: 

1- Uma bancária de Osasco conseguiu, em segunda instância, manter o Bradesco 
condenado ao pagamento das horas além da 6º que trabalhava. O banco tentou 
alegar que a funcionária exercia cargo de confiança, mas os julgadores entenderam 
que a atividade era meramente técnica e, portanto, era funcionária comum. 

2-  Duas ações contra duas agências diferentes do Santander também obtiveram 
resultado positivo para o bancário. O juiz não visualizou a caracterização de cargo de 
confiança, embora a instituição financeira tenha alegado que o funcionário tinha 
acesso diferenciado a dados e documentos e conduzia projetos de menor 
complexidade. Então, restou a condenação para pagamento da 7ª e 8ª horas como 
extras. 

3- Outro processo trabalhista, novamente contra o Bradesco, também deferiu o 
pagamento de horas extras. A sentença concluiu com base nas provas documentais 
e nos depoimentos das testemunhas que o recebimento de remuneração maior que 
a de outros bancários não foi o suficiente para caracterizar cargo de confiança. Essa 
funcionária apenas tinha responsabilidades diferenciadas, por isso ganhava mais, e 
a instituição não deveria exigir que trabalhasse a 7ª e 8º horas sem que fossem 
pagas como extra. 



4- Três ações distintas contra o Itaú também resultaram em condenação ao pagamento 
das 7ª e 8ª horas como extras. O banco afirma que o bancário tinha acesso a dados 
sigilosos e privilegiados e era quem dava o “ok” para transações gigantescas e a 
nível nacional, mas nenhuma dessas foi o bastante para caracterizar cargo de 
confiança. 

Como se pode observar, a maioria esmagadora das decisões entende pelo reconhecimento 
das horas extras, ainda que a instituição descreva as atividades e tente alegar que seu 
funcionário exercia cargo de confiança. 
É certo que em se tratando de uma ação judicial, existe a subjetividade inerente à análise do 
julgador. E o Advogado Trabalhista é o profissional indicado para sanar todas as dúvidas e ir 
em busca do ressarcimento desse que é um direito inegável do trabalhador bancário. 
Aquele que se enquadrar nos requisitos mencionados para o recebimento de horas extras, 
dificilmente terá seu pedido indeferido. 
Entre em contato e saiba mais. 


