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* TR – Taxa Referencial; ** Débitos Federais; *** Unidade Padrão de Capital; (1) Rendimento no 1º dia do mês seguinte, para depósitos até 03/05/12; 
(2) Rendimento no primeiro dia do mês seguinte para depósitos a partir de 04/05/2012 – MP nº 567, de 03/05/2012. (3) Crédito no dia 10 do mês 
seguinte (TR + juros de 3 % ao ano). (4) Juro pela Taxa Selic para pagamentos de débitos federais em atraso – no mês do pagamento, a taxa é 
de 1%; (5) São duas faixas salariais mínimas, com vigência a partir deste mês: R$ 905 (para domésticos, agropecuários, ascensoristas, motoboys) 
e R$ 920 (para operadores de máquinas, carteiros, cabeleireiros, trabalhadores de turismo, telemarketing); (6) Extinta pela Medida Provisória nº 
1973/67, de 27/10/00 – último valor: R$ 1,0641; BTN + TR cheia – suprimido por ser título extinto pela Lei nº 8.177, de 01/03/1991, embora ainda 
existam alguns em circulação.
Fonte: Folha Online, Valor Econômico

Editorial
Nossa Mensagem

Indicadores Econômicos
dez/17 jan/17 fev/17 mar/17 Ano 12 meses

Poupança antiga (1)
Poupança (2)
TR*
TJLP
FGTS (3)
SELIC - Déb Fed (4)
UPC ***
Salário Mínimo
Salário Mínimo SP (5)
UFIR (6)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(R$)
(R$)
(R$)

0,5000
0,4273
0,0000
0,58

0,2466
0,57
23,54
937,00

1.073,20

0,5000%
0,3994%
0,0000
0,56

0,2466
0,58
23,54
954,00

1.108,38
---

0,5000%
0,3994%
0,0000
0,51

0,2466
0,48
23,54
954,00

1.108,38
---

0,56

0,54
23,54
954,00

1.108,38
---

1,00
0,80
0,00
1,65
0,49
1,60
0,00
1,81
---
---

6,59
6,14
0,40
7,04
3,41
8,41
0,60
1,81
---
---

Um condomínio não é feito apenas 
de estruturas físicas – prédios, 

áreas privadas e coletivas, espaços de 
lazer, equipamentos. Além disso, ele 
é composto por pessoas, sejam elas 
condôminos proprietários de unidades, 
ocupantes temporários, funcionários e 
o próprio síndico. Cada um com seus 
direitos e deveres. 
 No jornal do síndico, sempre 
fazemos referência a “condôminos” 
de uma maneira generalista como 
as pessoas que ocupam imóveis no 
condomínio, independentemente 
desses serem próprios ou alugados. 
Entretanto, com o intuito de facilitar 
sempre a compreensão de nossos 
leitores, podemos incorrer em uma 
falha conceitual no uso dessa palavra. 
 O termo “condomínio” deve fazer 
alusão exclusiva aos proprietários das 
unidades e, portanto, membros efetivos 
e legais do condomínio, ou seja, que 
possuem oficialmente parte deste 

patrimônio coletivo. Contudo, sabemos 
que a presença de locatário é frequente, 
inclusive sendo majoritária em alguns 
tipos característicos de condomínio, 
como aqueles em que predominam 
estudante, por exemplo. 
 A essas pessoas que não têm a 
posse legal do imóvel, mas são – de fato 
– os usuários dele mediante contrato 
de aluguel, cabe a denominação 
de “inquilino”. Essa categoria de 
morador possui seus próprios direitos 
e deveres, os quais às vezes – por 
falta de conhecimento jurídico – são 
confundidos com os do proprietário. 
Essa é uma diferenciação que 
destrinchamos na matéria de Cotidiano, 
para dirimir as dúvidas nesse quesito. 
 Uma informação que não é de 
conhecimento geral, por exemplo, é a 
de que os inquilinos não são obrigados 
a dar contribuição em taxas de rateio 
para investimentos estruturais, tais 
como reformas, construções de 

novos ambientes ou modernização 
de equipamentos. São de sua 
responsabilidade as despesas ditas 
ordinárias, aquelas de manutenção, tais 
como limpeza, vistoria de elevadores, 
pagamento de funcionários, custos com 
água, energia, saneamento, taxa de lixo, 
dentre outras.
 Essa e outras matérias recheiam 
nossa edição de abril. Estamos 
entrando no segundo trimestre do 
ano e ainda há muito trabalho a ser 
feito. O Jornal do Síndico trabalha 
para auxiliar a rotina de condomínios 
espalhados por todo o Brasil, sempre 
em busca de assuntos relevantes, 
dicas, novidades e explicações sobre 
assuntos que permeiam o universo dos 
condomínios. Você é nosso convidado 
para se aprofundar um pouco mais 
nesse conteúdo. 

A todos, desejamos um ótimo mês!
Os editores
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Atas de reunião documentam conteúdo de assembleias

Um dos momentos mais 
importantes na rotina do 

síndico é a assembleia com 
os membros do condomínio, 
contando com a presença dos 
condôminos, integrantes dos 
conselhos, além do próprio 
administrador. É nela que serão 
debatidos temas importantes 
para a estrutura e funcionamento 
do prédio, possíveis queixas e 
sugestões, eleição de chapas, 
aprovação de contas, dentre 
outras deliberações pertinentes. 
 A assembleia é uma reunião 
formal e, como tal, precisa ter 
um registro oficial assinado 
pelos seus participantes para 
que tenha valor de documento 
e assim possa ser utilizado 
como prova do que foi ou não 
discutido presencialmente. É 
para isso que existe a ata de 
reunião, que nada mais é que 
uma narrativa de tudo o que foi 
falado, apresentado, votado, etc. 
 Em primeiro lugar, uma 
dúvida que surge é: de quem é a 
responsabilidade pela escritura 
da ata? É comum acreditar que 
isso é um serviço do síndico, já 
que ele é o gestor do condomínio, 
contudo, praticamente todas as 
convenções condominiais vetam 
a escolha dele para essa tarefa, 
justamente por ele ter uma 
participação mais importante 
durante o decorrer da discussão 
das pautas levantadas na 
reunião e, por isso, não ter 
tempo para escrever. 
 O dever de escrever a ata 
é designado, geralmente, a 

um secretário escolhido pelo 
presidente da assembleia. 
A narrativa deve ser clara e 
objetiva, pontuando fielmente as 
colocações que foram expressas 
na ocasião e as decisões tomadas 
a respeito de cada pauta, não 
esquecendo o quórum (quantos 
votantes) teve cada votação. 
 Como escrevê-la? 
Atualmente, por uma questão 
de praticidade, muitos 
secretários optam pelo uso 
do computador, imprimindo 
o texto final ao término da 
assembleia. Entretanto, não há 
impedimentos para que a ata 
seja escrita manualmente em um 
papel ou mesmo diretamente 
no livro de atas do condomínio. 
Ela deve, preferencialmente, ser 
lida ao final da reunião ou, em 
caso de tempo esgotado, deverá 
obrigatoriamente ser lida na 
próxima reunião.
 A ata passa a ser 
considerada documento 
oficial a partir da assinatura 
do próprio secretário que a 
redigiu, bem como a da pessoa 
que presidiu a assembleia, não 
sendo obrigatória a assinatura 
de todos os participantes, visto 
que há condomínios de grande 
porte que possuem centenas de 
proprietários de imóveis. 
 Porém, sabendo que é de 
suma importância divulgar 
o conteúdo dos encontros, é 
importante que os condôminos 
recebam uma cópia desta 
ata, seja por remessa física 
ou virtual via email, para 

terem ciência de tudo o que 
foi dito na oportunidade. 
Essa comunicação deve, 
obrigatoriamente, ser feita em 
até oito dias pelo síndico. 
 O registro formal em 
cartório é opcional, sendo 
recomendável somente para 

assembleias que discutiram 
deliberações importantes 
como eleição ou destituição de 
síndicos, por exemplo. 
 DICAS: Deve-se tentar, ao 
máximo, seguir a “ordem do dia”, 
ou seja, as pautas escolhidas 
para serem abordadas naquele 

encontro, na sequência de 
prioridades. Para isso, evita-se 
colocar na pauta algum tópico 
vago como “assuntos gerais 
do condomínio”, pois isso 
abre espaço para discussões 
dispersas e sem propósito 
prático.

ADMINISTRAÇÃO



5Jornal do Sindico | Abril 2018

Direitos e deveres do inquilino

Em um condomínio é 
comum que existam 

dois tipos de moradores: 
aqueles que são 
proprietários das unidades 
que ocupam e aqueles que 
são locatários, ou seja, 
possuem um contrato de 
aluguel para uso temporário 
do imóvel. A esses últimos 
se denomina inquilino. Por 
lei, eles não são de fato 
condôminos oficialmente, 
no entanto, assim como os 
proprietários, eles têm uma 
série de direitos e deveres 
previstos pela legislação.
 Uma informação que 
não é de conhecimento 
disseminado – e por isso 
às vezes chega a causar 
conflitos – é a de que os 
inquilinos não são obrigados 

a contribuir em taxas de 
rateio para investimentos 
estruturais, tais como 
reformas, construções 
de novos ambientes 
ou modernização de 
equipamentos. 
 Há um entendimento 
de que investimentos 
em benfeitorias que 
agregam valor ao imóvel 
são responsabilidade do 
dono, uma vez que ele 
é o beneficiado real da 
valorização do patrimônio. 
Ao locatário, ficam 
delegadas as despesas 
ditas ordinárias, aquelas 
de manutenção mensal das 
estruturas de uso comum, 
tais como limpeza, vistoria 
de elevadores, pagamento 
de funcionários, custos com 

água, energia, saneamento, 
taxa de lixo, dentre outras.
 Estão incluídos nos 
pagamentos obrigatórios 
os rateios de saldos 
devedores, desde que tais 
despesas sejam referentes 
a um período no qual o 
inquilino esteve usufruindo 
do condomínio. O mesmo 
se aplica aos fundos 
de reserva: ele só deve 
contribuir se a finalidade da 
poupança for destinada às 
despesas ordinárias e não 
extraordinárias, conforme 
já mencionado.
 Inquilino vota e 
pode ser votado em 
assembleia de eleição para 
síndico? Se ele estiver 
portando um instrumento 
de representação do 

proprietário pode sim. 
O uso de procuração 
também é permitido para 
qualquer outra assembleia 
deliberativa, não há 
proibições na legislação 
para tal. 
 Sobre ser votado, sim, 
isso é possível. A resposta 
definitiva depende do 
que traz a Convenção do 
condomínio e a maioria 
permite que o locatário seja 
elegível, algumas, porém, 
acrescentam a condição 
dele ser residente a um 
determinado tempo no 
prédio.
 Ao inquilino é dado 
o direito de transitar por 
todas as áreas comuns do 
prédio e também usufruir 
de todos os equipamentos 

e comodidades ofertadas, 
sem restrições, bem como 
o proprietário. Entretanto, 
ele está igualmente sujeito 
a penalidades em casos de 
infração às regras locais.
 No caso de multas, 
o condomínio deve ser 
emiti-las sempre no 
nome do condômino 
proprietário, mas caso o 
apartamento em questão 
seja alugado, o inquilino 
deverá ressarcir o valor 
ao dono da unidade. 
A mesma lógica se 
aplica ao boleto da taxa 
condominial, o qual deve 
ser emitido em nome do 
dono, porém é praxe no 
mercado que os valores 
correspondentes sejam 
pagos pelos inquilinos.

COTIDIANO
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Escorpiões: temíveis pragas urbanas

Dentre as pragas urbanas 
mais frequentemente 

encontradas em condomínios 
estão as baratas, os cupins, 
formigas e ratos. Um animal 
relativamente pouco comum, 
mas que traz grandes 
preocupações e espalha o 
medo seja em qualquer lugar 
no qual for encontrado é o 
escorpião. 
 Esse animal é classificado 
como um artrópode, sendo 
parente distante das aranhas. 
A razão do medo que muitas 
pessoas sentem é que ele traz 
em seu dorso um ferrão o 
qual carrega uma substância 
tóxica aos seres humanos e 
animais domésticos, que pode 
causar complicações à saúde 
de quem é picado, podendo 
inclusive – em casos graves – 
levar à morte. 
 A picada causa uma forte 

dor por conta da inflamação 
no local, que pode aumentar a 
frequência cardíaca da vítima, 
além de acarretar enjoos, 
vômito, dificuldade para 
respirar e queda de pressão. 
Animais de pequeno porte 
podem vir a óbito em questão 
de minutos após serem 
picados.
 Os escorpiões são animais 
de grande poder adaptativo 
e hábitos noturnos, por isso 
esse é o turno de maior 
probabilidade de encontrar 
um à solta no edifício. A 
proliferação desse artrópode é 
favorecida durante as estações 
quentes, fato esse que faz com 
que o verão seja a principal 
estação em que é encontrado 
nos condomínios. Contudo, 
eles podem se reproduzir 
também em outras épocas do 
ano. 

 Em dezembro de 2017 
moradores de um condomínio 
em Carapicuíba, na Grande 
São Paulo, sofreram um 
verdadeiro pesadelo com 
uma invasão massiva de 
escorpiões. Durante a 
infestação, chegaram a ser 
encontrados escorpiões até no 
15º andar. 
 Isso chamou a atenção 
para um fato pouco conhecido: 
os escorpiões são capazes 
de transitar pela tubulação, 
entrando e saindo de ralos ou 
pelas paredes, o que faz soar o 
alerta na vigilância quanto aos 
encanamentos do prédio. 
 Como se evita o 
surgimento desses animais 
indesejáveis? A orientação é 
a mesma dada para todas as 
demais pragas urbanas que se 
beneficiam da bagunça e falta 
de higiene. O condomínio 

e seus moradores devem 
zelar pela organização e 
tomar medidas preventivas: 
não acumular entulhos 
e vedar frestas, janelas, 
ralos e tubulações já é um 
ótimo início. As empresas 
de dedetização também 
trabalham com combate 
a escorpiões e devem ser 
chamadas periodicamente 

para limpar o edifício a fim de 
destruir focos de proliferação. 
 Como proceder em 
casos de infestação, quando 
a reprodução dos animais sai 
do controle? Nesses casos é 
recomendável comunicar o 
CCZ (Centro de Controle de 
Zoonoses) da sua cidade e 
solicitar orientações sobre 
como proceder. 

DICAS

MANUTENÇÃO

 Os rodapés há muito deixaram de ser um 
mero componente da junção do piso com a parede 
e se tornaram elementos de decoração que ajudam 
a embelezar e compor o conceito estético de um 
ambiente. Além de cores, texturas e materiais variados, 
os rodapés sofreram modificações no tamanho de sua 
altura. A medida padrão antigamente costumava ser 
de aproximadamente 7 centímetros, porém isso já 
não é mais uma regra e os rodapés altos são uma nova 
tendência na decoração.
 Hoje os rodapés podem chegar a 30 ou até 
mesmo 40 centímetros! Parece muito? A ousadia nessa 
instalação pode conferir maior originalidade visual ao 
projeto, além de ser uma proteção a mais para a base 
das paredes. Existe altura correta ou ideal para um 
rodapé? A resposta é não. Essa medida pode variar de 
acordo com o perfil do ambiente no qual será instalado, 
é preciso levar em consideração o tamanho do espaço, 
o uso e adequação estética dele. Para ajudar a guiar a 
escolha, existe uma dica de ouro: rodapés altos ficam 
bem em ambientes amplos com pé direito mais alto, e 
rodapés baixos combinam com ambientes menores.

 O processo de desinfecção da água com 
uso de luz ultravioleta já é uma realidade no 
Brasil, e tem se popularizado para tratamento 
de piscinas, água de reuso, dentre outras 
possibilidades dentro de condomínios. O método 
é capaz de inativar 99,99% das bactérias, vírus 
e parasitas em questão de segundos com rapidez 
e confiabilidade. Contudo, é válido ressaltar 
que a eficácia nesse tipo de tratamento de água 
está diretamente ligada ao tipo de tecnologia 
empregada.
 O método de sanitização da água por luz 
ultravioleta utiliza lâmpadas (UVC (280 -100nm) 
com arco de mercúrio com baixa ou média 
pressão que transfere energia eletromagnética) 
que emitem radiação UV a qual atua no DNA 
dos micro-organismos, barrando a proliferação 
dos mesmos, de modo a evitar que se tornem 
nocivos à saúde humana. Trata-se de um método 
barato e que não deixa odor ou gosto na água 
como em processos que o cloro é utilizado para a 
desinfecção da água. 

 O controle rígido no horário de serviço 
dos funcionários é fundamental tanto para 
garantir organização e produtividade na 
atividade desempenhada, quanto no registro 
formal de horas trabalhadas, a fim de evitar 
problemas com litígios trabalhistas na Justiça. 
Por esse motivo, muitos condomínios têm optado 
por profissionalizar esse controle, adotando o 
ponto eletrônico como equipamento de registro.
 Ficar dependente das informações 
registradas de forma manual por meio de cartão 
de ponto ou livros de registro podem trazer 
alguns riscos para o condomínio uma vez que 
os pontos manuais ou mecânicos possibilitam 
fraudes e alterações nos horários registrados. 
Não existe uma lei específica para o ponto 
eletrônico em condomínios. Mas justamente para 
englobar todos os novos modelos de trabalho e 
empresas, o Ministério do Trabalho sancionou 
em 2011 a portaria 373 para regulamentar a 
adoção de sistemas alternativos de controle. 

Rodapés Água tratada com ultravioleta Ponto eletrônico



7Jornal do Sindico | Abril 2018

Aluguel de vagas de garagem é exclusivo para condôminos

As médias e grandes cidades 
brasileiras têm um problema 

logístico complicado para 
resolver e que vem se agravando 
com os anos e, sobretudo, com 
o crescimento populacional: o 
excesso de veículos trafegando 
nas zonas urbanas. Há muitos 
para pouco espaço. Como lidar 
com essa questão?
 Em uma cidade populosa 
como São Paulo, possuir uma 
vaga de garagem para chamar 
de sua pode ser considerado 
um luxo, o qual pode sair 
bastante caro, a depender do 
bairro. Edifícios com garagem 
são valorizados, se há oferta 
de mais de uma vaga, então, é 
considerado excepcional. 
 Nesses casos, é comum 
conceder o uso da vaga para 
uma outra pessoa mediante 
pagamento. Mas essa relação de 
locação é legal? O tema costuma 
gerar algumas dúvidas, isso 
porque até alguns anos atrás a 
Lei dizia uma coisa e atualmente 

diz outra. É importante estar 
atualizado quanto às alterações. 
 Em abril de 2012 entrou em 
vigor a Lei Federal 12.607/12, 
que proíbe a venda ou o aluguel 
de vagas de garagem a não 
moradores. A nova lei alterou 
a redação do artigo 1331 do 
Código Civil, que permitia a 
comercialização das vagas se a 
convenção do condomínio não 
determinasse o contrário. 
 Até a entrada em vigor 
da referida lei, era permitido 
um morador alugar a sua vaga 
de garagem para estranho, 
bastando oferecer primeiro 
aos próprios moradores, o que 
poderia ocorrer em assembleia 
ou com o simples informativo no 
quadro de avisos do condomínio. 
Porém, com a modificação 
implementada pela lei referida, 
o condômino somente poderá 
locar a sua vaga a estranhos se a 
convenção assim permitir.
 A Lei Federal 12.607/12 
não proíbe a locação das vagas 

para outros condôminos, pelo 
contrário, esta passa a ser a 
única opção do morador que 
tem uma vaga a mais. A prática 
pode continuar a ser feita desde 
que haja acordo entre as partes.
 Pensando na segurança 
do condomínio, esta é sim uma 
condição importante a ser 
imposta, uma vez que abrir um 
ambiente coletivo à presença 

de pessoas que não fazer parte 
daquele meio tem riscos. Ao 
entrar em uma garagem, o 
condutor do carro passa a ter 
acesso também a escadas e 
elevadores, o que possibilita seu 
tráfego em áreas comuns para 
as quais não foi autorizado a 
transitar. 
 É válido ressaltar 
que prédios garagens e 

condomínios com garagens 
com matrículas separadas, 
são unidades autônomas e 
podem ser negociadas da 
mesma forma que as unidades 
imobiliárias.  O objetivo 
principal da nova lei é oferecer 
mais segurança aos prédios 
residenciais e comerciais, 
reduzindo a circulação de 
estranhos.

ESPECIAL
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Condomínios devem estar preparados para transição do sinal analógico para digital

Confira algumas das alterações implantadas pela Reforma Trabalhista

O modo como os brasileiros 
utilizam a televisão e 

desfrutam do entretenimento 
proporcionado por ela está 
prestes a mudar. O sinal 
analógico de transmissão 
começou a ser substituído 
pelo digital em 2016 e, neste 
ano deverá alcançar mais 2 mil 
cidades, aproximadamente. 
O processo de transição 
vem sendo gradativo e a 
expectativa é que até 2023 
todo o território nacional 
esteja usando a tecnologia 
digital exclusivamente.
 A partir do dia 30 de maio 
de 2018 o sinal analógico 
será desligado em mais de 
900 cidades brasileiras e, até 
o fim do ano, em todo o país 
(consulte no site do Ministério 

se a sua já fez a troca ou está 
entre as que fará em breve).
 O prazo atende 
determinação do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações e da Anatel. 
A principal vantagem da 
migração para a TV Digital é 
a qualidade de som e imagem, 
superior à analógica.
 O que muda? Quem tem 
televisores antigos (modelo 
de tubo, por exemplo) deverá 
adquirir um conversor de 
sinal analógico, mas quem 
já utiliza aparelhos mais 
modernos, não precisará 
de nenhum equipamento 
extra, uma vez que as TVs 
de tela plana fabricadas 
após 2012 não necessitam 
de conversor externo. Para 

as fabricadas antes de 2012, 
é preciso verificar o manual 
da TV ou entrar em contato 
com o fabricante para saber 
se ela já possui ou não o 
conversor.
 Além da observância 
quanto aos aparelhos de 
televisão, é necessário 
também checar se a antena 
usada para captar o sinal é 
adequada. Em condomínios, 
síndicos e administradores 
devem verificar se a antena 
coletiva de seus edifícios é 
digital e está apontada para 
a torre de transmissão, bem 
como se há sistema de cabos 
compatível. A antena precisa 
ser externa e UHF. Se a 
antena existente for VHF, será 
necessária a troca.

 Caso seja necessária 
troca de antenas ou 
reconfiguração do sistema 
de cabos no condomínio, 
é recomendável contratar 
serviço especializado, a fim 

de garantir igual e adequada 
distribuição da tecnologia 
digital e assim garantir que 
todos tenham acesso ao 
benefício do sinal digital sem 
prejuízos na transmissão.

Sabemos que uma das 
principais preocupações 

do síndico é saber lidar com 
os funcionários formais do 
condomínio, bem como todas 
as implicações burocráticas 
e legislativas que tangem 
essa relação empregado e 
empregador, com a finalidade 
de otimizar o tempo e as 
atividades desempenhadas 
pelos mesmos sem, com isso, 
ferir normas e acabar por ter 
de responder legalmente por 
essas falhas. 
 Em meio a inúmeras 
polêmicas, o pacote de 
alterações jurídicas na 
legislação brasileira 
popularmente conhecida 
como Reforma Trabalhista 
entrou em vigor em 11 de 
novembro de 2017 e trouxe 
algumas novidades de 
interesse de ambas as partes 
da relação empregatícia: 
o funcionário e o patrão, 
no caso do condomínio 

sendo esse último posto sob 
responsabilidade do síndico 
ou administrador. Confira 
algumas das mudanças:
 Jornada Parcial – Foram 
criadas duas opções para 
jornada parcial: os contratos 
de até 30 horas semanais 
sem horas extras, ou os de 
até 26 horas semanais, com o 
limite de até 6 horas extras. 
Antes da mudança a lei 
previa que a jornada poderia 
ser de no máximo 25 horas 
semanais sem hora extra. 
O período de férias desses 
trabalhadores também sofreu 
algumas mudanças e passa a 
ser de até 30 dias. Como era 
antes? O direito às férias era 
proporcional de, no máximo, 
18 dias. 
 Horário de almoço – 
Esse intervalo também é 
conhecido como intrajornada. 
Ele sofreu algumas 
alterações importantes para 
colaboradores com jornada 

de trabalho de 8 horas diárias. 
Agora essa pausa poderá ser 
negociada, mas com o mínimo 
de 30 minutos, desde que a 
empresa firme o acordo em 
convenção ou acordo coletivo 
de trabalho. Como era antes? 
A lei previa uma parada de no 
mínimo 1 hora e no máximo 
2 horas para descanso e 
alimentação. 
 Banco de horas – Com 
a Reforma, o empregador 
poderá fazer acordo individual 
com seu funcionário para 
negociar a possibilidade 
de realizar um banco de 
horas uma alternativa para 
o pagamento das horas 
extras. Como era antes? Essa 
possibilidade só era viável e 
legitimada mediante acordo 
em convenção ou acordo 
coletivo. As regras para 
compensação também foram 
alteradas e agora deverá ser 
realizada em, no máximo, 6 
meses. 

 Deslocamento – As 
alterações mudaram o 
entendimento quanto ao 
tempo de deslocamento do 
trabalhador entre sua casa 
e o local de trabalho. Como 
era antes? Interpretava-se 
que período, chamado hora 
in "itinerare", poderia ser 
considerado como integrante 
da jornada de trabalho, 
especialmente nos casos em 

que o trabalhador reside em 
local de difícil acesso. Como 
ficou? A nova lei definiu, que 
pelo fato do empregado não 
estar à disposição da empresa, 
esse tempo de deslocamento 
não pode ser considerado 
como parte da jornada de 
trabalho. Independentemente 
da localização e da 
disponibilidade de transporte 
por parte da empresa. 

Síndicos e administradores de condomínio precisam checar se antenas estão aptas a receber sinal digital

SEU CONDOMÍNIO 

FINANÇAS -  (Redação com Assessoria)
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