
O Jornal do Síndico de Natal, presta uma grande
contribuição às pessoas que trabalham em
condomínios, especificamente, aos síndicos e
subsíndicos. São artigos e matérias esclarecedoras que
ajudam e facilitam o trabalho destes profissionais, a
desempenhar a sua tarefa da melhor maneira possível.
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Nossa Mensagem

INDICADORES / MÊS

dez/16 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$)

0,6858%
0,6858%
0,1849
0,62

0,4320
0,05
23,29
11,68

1.000,00
---

0,6709
0,6709
0,1700
0,62

0,4170
1,12
23,40
937,00

---
---

0,5304
0,5304
0,0302
0,56

0,2769
0,87
23,40
937,00

1.000,00
---

0,6527
0,6527
0,1519
0,62

0,3989
1,05
23,40
937,00

1.000,00
---

1,87
1, 87
0,35
1,82
1,10
3,03
0,47
6,48
---
---

8,20
8, 20
1,92
7,61
4,98
13,77
1,96
6,48
---
---

* 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

Você sabe qual é a �nalidade
de um fundo de reserva?
Ainda não conhece isso?

Pois saiba que ele existe para
salvar o condomínio na hora do
aperto, para bancar despe-sas
imprevistas. Esse mecanismo é
previsto e permitido por lei e
autoriza o condomínio a recolher
dinheiro dos seus contribuintes
para poupar em um fundo
especial.

Trata-se de uma poupança
a l i m e n t a d a c o m r e c u r s o s
recolhidos entre os condôminos
afora a taxa condominial que
banca as despesas ordinárias
como água, energia, funcionários,
manutenções.

Em geral, essa alíquota varia
de 5% a 10% e é a única forma de
arre-cadação extra a �gurar nas
convenções, as demais taxas

extraordinárias (visando um
reparo ou uma benfeitoria) devem
passar pelo crivo da assembleia
de moradores. Veja maiores
detalhes na nossa matéria de
“Finanças”.

Outro tema relacionado a
�nanças o qual abordamos nesta
edição do Jornal do Síndico é a
proibição de acesso a áreas
c o m u n s d o e d i f í c i o p a r a
condôminos que não estão em dia
com seus pagamentos.

Embora seja uma penalidade
muito aplicada em condomínios
brasileiros, vetar o uso de espaços
como fo rma de desabonar
inad implentes é i lega l e o
condomínio, na pessoa do síndico,
pode responder judicialmente por
constrangimento.

A cobrança aos inadimplentes
deve ser feita na forma prevista

em convenção, com aplicação de
multas e juros, negativação e
protesto do nome, jamais com
a t i t u d e s q u e e x p o n h a m a
identidade da pessoa.

Sabemos que a inadimplência
é o maior dos desa�os do síndico,
contudo ele não pode cometer
excessos na tentativa de cobrar os
d e v e d o r e s e c o i b i r m a i s
inadimplência. O combate a esse
mal não dá legitimidade para o
síndico expor a identidade dos
maus pagadores.

O Jornal do Síndico traz mais
informações e dicas em linguagem
ob je t i va sob re l eg i s l ação ,
manutenção, administração e
muito mais para facilitar a gestão
do seu condomínio. Estamos com
você nessa jornada de fazer o
melhor pela coletividade!



A inadimplência é, sem dúvidas, o
pior problema enfrentado pelo síndico
no exercício da sua função, uma vez
que compromete desde o pagamento
dos funcionários a despesas ordinárias
como água e energia, bem como
manutenções fundamentais para a
conservação e segurança da estrutura
predial.

Entretanto, o combate a esse mal
não dá legitimidade para que excessos
sejam cometidos, a exemplo do
constrangimento de condôminos que
não estão com suas obrigações em dia.
A cobrança aos inadimplentes deve ser
feita na forma prevista em convenção,
com aplicação de multas e juros,
negativação e protesto do nome,
jamais com atitudes que exponham a
identidade da pessoa.

Uma dessas “punições” exces-
sivas praticadas ilegalmente em
alguns condomínios na tentativa de
coibir novos inadimplentes e pres-
sionar a regularização dos que já estão
devendo é a proibição de uso de áreas
e equipamentos comuns do prédio.
Ainda que isso esteja previsto na

convenção do condomínio, é impor-
tante lembrar que se trata de uma
conduta ilegal e o síndico pode res-
ponder na Justiça em nome do
condomínio por isso.

No �nal do ano passado, a Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) negou por unanimidade recurso
de condomínio que buscava impedir
moradora em débito com taxas condo-
miniais de utilizar as áreas coletivas de
lazer do complexo habitacional.

A moradora em questão relatou
que tinha débitos condominiais refe-
rentes aos anos de 2008 e 2009 e, por

causa deles, o condomínio havia emi-
tido ordem para impedir que ela e seus
familiares utilizassem as dependên-
cias do clube. Ela a�rmou não possuir
outras despesas em atraso, estando
inclusive em situação regular em
relação aos pagamentos mensais. Em
face da situação constrangedora, ela
buscou a declaração judicial de direito
ao uso das áreas comuns, além da
condenação do condomínio ao paga-
mento de R$ 100 mil a título de danos
morais.

O pedido foi parcialmente aten-
dido, uma vez o relator responsável

pelo caso julgou que a indenização por
danos morais não era plausível, mas
concedeu à moradora o direito de
usufruir das áreas comuns do prédio.
Contudo, atendendo ao pedido do
condomínio no processo, o magistrado
também condenou a mulher ao
pagamento das parcelas condominiais
vencidas.

O relator do caso, ministro Marco
Aurélio Bellizze, ressaltou que o
condômino tem o dever legal de
cont r ibu i r com as despesas
condominiais como forma de garantir a
conservação e a manutenção do
empreendimento. Todavia, ele a�rmou
a impossibilidade de o condomínio
impor sanções diferentes das previstas
pelo Código Civil como forma de cobrar
débitos condominiais.

Os meios legais previstos pelo
ordenamento jurídico brasileiro são, via
de regra, de natureza pecuniária, como
a incidência de juros e multa, além da
possibilidade de ingresso com ações
judiciais de cobrança. Proibir o acesso
a áreas comuns não é uma penalidade
razoável.

Inadimplência não justi�ca veto a áreas comuns do condomínio

3LEGISLAÇÃO
Redação com STJ
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Está obrigada a apresentar a Declaração
de Ajuste Anual referente ao exercício de
2017, a pessoa física residente no Brasil
que, no ano-calendário de 2016:
1 - Recebeu rendimentos tributáveis,

sujeitos ao ajuste na declaração,
cuja soma foi superior a R$
28.123,91 (vinte e oito mil, cento e
vinte e três reais e noventa e um
centavos);

2 - Recebeu rendimentos isentos, não
t r i b u t á v e i s o u t r i b u t a d o s
exclusivamente na fonte, cuja soma

foi superior a R$ 40.000,00
(quarenta mil reais);

3 - Obteve, em qualquer mês, ganho de
capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do
imposto, ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;

4 - Relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor

superior a R$ 140.619,55 (cento e
quarenta mil, seiscentos e dezenove
reais e cinquenta e cinco centavos);

b) pretenda compensar, no ano-calen-
dário de 2015 ou posteriores, prejuí-
zos de anos-calendário anteriores ou
do próprio ano-calendário de 2015;

5 - Teve, em 31 de dezembro, a posse
ou a propriedade de bens ou direitos,
inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais);

6 - Passou à condição de residente no
Brasil em qualquer mês e nesta
condição se encontrava em 31 de
dezembro; ou

7 - Optou pela isenção do imposto
sobre a renda incidente sobre o
ganho de capital auferido na venda
de imóveis residenciais, cujo
produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis
residenciais localizados no País, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias
contados da celebração do contrato
de venda, nos termos do art. 39 da
Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005.

Quem deve fazer a declaração de ajuste do imposto de renda 2017?

As pessoas físicas que são obrigadas devem apresentar a declaração de 02 de março até 28 de abril de 2017.
As pessoas físicas que são obrigadas a apresentar a declaração e que o �zerem após 28 de abril de 2017 deverão pagar
uma multa pelo atraso na entrega

Qual o prazo para a
entrega da declaração?

Artigo enviado pela Scrita Condomínios



Saiba quais são os itens essenciais para promover acessibilidade no condomínio
A Lei da Acessibilidade existe para

democratizar o acesso a todos os
espaços de uso coletivo por pessoas
que necessitam de alguma ajuda
adicional por possuírem algum tipo de
de�ciência ou di�culdade de
locomoção. Os condomínios precisam
estar de acordo com as regras
regulamentadas pela NBR 9050, da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) que trata da
“acessibilidade a edi�cações,
mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos”.

Como estão os itens essenciais
para promover a acessibilidade no seu
condomínio? Con�ra alguns:

• Piso tátil
Pessoas cegas ou com baixa visão

se locomovem melhor e com mais

segurança quando há sinalização no
piso. Ela se dá através de cores e
texturas diferenciadas do restante do
piso, o que irá “avisar” a proximidade
de algum obstáculo como desníveis,
degraus e rampas do condomínio.
Pisos muito polidos e lisos, além de
tapetes, podem causar quedas e
acidentes.

• Braille no elevador
A linguagem em Braille possibilita

que pessoas com de�ciência visual
leiam com a ponta dos dedos. No
elevador, ela é essencial para
diferenciar os botões do painel de
comando. Embora muitos moradores
memorizem a disposição do teclado, é
importante pensar nos possíveis
visitantes. Alto falante que comunica a
chegada ao andar é mais uma ajuda.

• Rampas
Escadarias podem se tornar um

grande obstáculo quando se utiliza
uma cadeira de rodas ou mesmo para
um idoso que tenha di�culdade em se
locomover. É por isso que exige-se a
construção de rampas onde há
desníveis no terreno e também para
subir em calçadas. Mas, cuidado, elas
seguem um padrão estabelecido pela
ABNT, não podem ser construídas de
qualquer jeito ou perdem sua função.
Além da altura e angulação, deve
atentar para o piso, o qual deve ser
antiderrapante e com corrimãos
�xados nos dois lados.

• Portas adaptadas
Tanto as portas quanto os

corredores devem ter largura su�ciente
para permitir o acesso por um

cadeirante. A cadeira de rodas tem em
média 90 cm, logo a largura deve ser
um pouco maior que isso. A maçaneta
da porta deve ter uma altura entre 80
cm e 1,20 m para que o cadeirante
possa abri-las sentado (essa altura
também se aplica a interfones e
painéis de elevador). Além disso, é
aconselhável optar pelo tipo alavanca,
que é mais fácil de manusear.

• Vagas reservadas
A garagem deve ter uma reserva

de vagas para pessoas com
de�ciência, as quais devem estar
prioritariamente situadas próximas aos
elevadores do prédio. Aas vagas
prec isam estar dev idamente
sinalizadas com o símbolo da
acessibilidade.
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O síndico é obrigado a tudo?

Ao assumirem o cargo de síndico
de condomínio muitas pessoas se
queixam da pressão sofrida para dar
conta de todas as demandas do
prédio. Há muita cobrança e pouca
contri-buição com a �gura do síndico
e isso muitas vezes pode acarretar
para ela uma sobrecarga de
responsabilidades a qual não é
obrigada a suportar.

Den t r o do condomín i o , é
necessário que se estabeleçam
limites na privacidade do síndico,
a�nal, ele é um morador como
qualquer outro. Sepa-ramos 10 fatos
que frequentemente ocorrem no
condomínio, mas não são de
obrigação do síndico. Con�ra!

1 - Atender a todos a qualquer
horário

Muitas pessoas acham que o
síndico - por ocupar este cargo - é
obrigado a atender as pessoas (seja por
telefone ou pessoalmente) a qualquer
horário, abrindo mão de sua rotina
própria para resolver problemas do
condomínio.
2 - Resolver brigas entre vizinhos

O síndico pode ajudar sendo
mediador de con�itos, contudo essa
não é uma obrigação sua. Os morado-
res precisam se entender por conta
própria e não cabe ao síndico servir de
“juiz” para ponderar a situação. A
exceção é apenas quando o motivo da

briga diz respeito ao condomínio e pos-
sa prejudicá-lo de alguma maneira que
necessite da intervenção do síndico.
3 - C o b r a r i n a d i m p l e n t e s
pessoalmente

O síndico pode negociar com deve-
dores desde que seja de sua vontade.
Entretanto, ele não é obrigado a cobrar
um por um os condôminos. Para isso, o
condomínio deve ter maneiras formais
de efetuar essa cobrança, seja por
boleto bancário, cartas de advertência
ou empresas de cobrança.
4 - Pedir silêncio

Muitos condôminos ligam ou inter-
fonam para o síndico solicitando provi-
dências em relação a algum vizinho

barulhento, contudo, essa não é uma
obrigação do síndico. A queixa deve ser
formalizada via livro de ocorrências e
posteriormente o síndico pode aplicar a
punição prevista formalmente, mas não
é obrigado a ir chamar a atenção do
morador que perturba.
5 - Pagar do próprio bolso

As �nanças do condomínio devem
ser totalmente separadas das do
síndico. Ele não tem obrigação de pagar
nada do próprio bolso: material de
escritório, impressão de documentos,
ferramentas, pequenos reparos ou
manutenções. Não importa o valor do
produto ou serviço, ele deve ser pago
com recursos do condomínio e não do
síndico

COTIDIANO
Redação com STJ

A resposta é não! Veja 5 coisas que não são obrigação do síndico mas frequentemente lhe são solicitadas



Síndico deve �scalizar uso de EPIs

Acidentes de trabalho constituem
um risco que todo trabalhador corre
seja lá qual for a sua atividade,
considerando - é claro - que algumas
pro�ssões oferecem mais perigo que
outras. É por isso que, para cada tipo
de ocupa-ção, o Ministério do
Trabalho preconiza o uso dos Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI),
sendo o oferecimento deles uma
obrigação por parte do patrão.

O dado mais recente do Anuário
Estatístico da Previdência Social
(AEPS) mostra que, em 2015, mais de
612 mil acidentes de trabalho foram
registrados no Brasil, colocando o
país em quarto lugar no ranking
mundial, perdendo apenas para
China, Índia e Indonésia.

Quais seriam, então, os motivos
que elevam o Brasil a uma estatística
tão negativa? A falta de �scalização é
um deles, seja ela por parte do
Ministério do Trabalho quanto dos
próprios empregadores que - embora
cumpram sua obrigação em fornecer

os EPIs - não cobram o seu uso efetivo
e não comprovam que seus
funcionários estão fazendo uso deles.

Acidentes de trabalho com
frequência são objetos de ações
trabalhistas de empregados contra
seus patrões. No condomínio, o
síndico deve estar alerta a essa
�scalização. Não basta entregar o
material, é necessário treinar o
funcionário para ele saiba usar
a d e q u a d a m e n t e e t a m b é m
conscientizá-lo da importância

desses equipamentos para sua
própria segurança.

Quem lida com produtos de
limpeza, quem faz a jardinagem do
condomínio, os que trabalham com
reparos elétricos ou hidráulicos,
funcionários que desempenham
atividade em altura como limpeza de
varandas e fachadas, todos eles
prec isam estar munidos dos
equipamentos pertinentes à sua
função e que ga ran tem sua
integridade física.

Muitos empregados ale-gam
desconforto e se recusam a usar o EPI
e pode ser penalizado por isso. De
a c o r d o c o m a N o r m a
Regulamentadora número 6 do
Ministério do Trabalho, os EPIs são um
direito e um dever dos trabalhadores,
que podem ser punidos pelo
empregador caso não sigam as
orientações dadas durante os
treinamentos.

Se você é síndico em um
condomínio com muitos funcionários,
uma boa ideia é promover um dia de
conscientização de prevenção aos
acidentes de trabalho. Para isso, é
interessante convidar um pro�ssional
da área de Segurança do trabalho
para que faça uma explanação sobre
a importância do uso de EPIs para
evitar acidentes, quais são os
comportamentos de risco que
a m e a ç a m a i n t e g r i d a d e d o
trabalhador, o uso correto dos
equipamentos, bem como guardá-los
e higienizá-los.
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Fornecimento dos equipamentos não é o su�ciente, é necessário conscientizar para garantir o uso adequado deles



Gestão por parte de administradora de condomínio deve ser �scalizada
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Por Cecília Lima

A c o n t r a t a ç ã o d e u m a
administradora de condomínios é uma
opção bastante procurada atualmente,
não para substituir a �gura do síndico,
mas para auxiliá-lo nas atividades
práticas e burocráticas que requer a
administração de um prédio.
Assessoria contábil e jurídica, serviço
de emissão de boletos e cobranças,
realização de assembleias, bem como
outras necessidades do condomínio
são serviços oferecidos por empresas
desse gênero.

A c o n t r a t a ç ã o d e u m a
administradora deve passar por uma
análise cuidadosa, uma vez que ela
estará em íntimo contato com as
receitas geradas pelos contribuintes.
Antes de barganhar e tentar baratear
ao máximo as taxas cobradas pelo
contrato, o síndico e os condôminos
devem estar atentos à credibilidade da
e m p r e s a , p r o c u r a n d o s a b e r

referências sobre sua reputação antes
de fechar negócio.

Casos de fraude e má fé pratica-
das por empresas que administram
condomínios chegam à Justiça
causando desgaste. É o caso, por
exemplo, de um residencial na cidade
de Curitiba (PR) que acusa a
administradora de ter se apropriado
indevidamente de uma quantia de
quase R$ 120.000 proveniente de
taxas pagas por moradores.

Segundo denúncia dos próprios
condôminos, o dinheiro que deveria ser

usado nas despesas do prédio ia para
a empresa, que transferia dinheiro da
conta, mas também o dinheiro do
fundo de reserva e o dinheiro da
poupança do condomínio. A fraude foi
descoberta em março deste ano,
quando se descobriu que as despesas
do prédio não estavam sendo pagas há
dois meses.

De acordo com os denunciantes, a
administradora forjou boletos e
relatórios, que faziam os pagamentos
serem depositados diretamente na
conta da empresa e também
simulavam que as contas estavam em

dia, mas não estavam e foi por isso
que os moradores descobriram o
crime, pois a luz e a água estavam
prestes a serem cortadas. Diante do
estranhamento, eles foram ao banco e
encontraram as contas do condomínio
zeradas. Foi quando o caso foi parar na
Justiça e deve demorar algum tempo
até ser esclarecido.

A gestão das administradoras
deve ser acompanhada de perto pelo
síndico e Conselho Fiscal . A
�scalização deve ser permanente,
sempre cobrando os comprovantes de
pagamento das despesas do prédio,
bem como extratos e demonstrativos
de movimentações �nanceiras nas
c o n t a s d o c o n d o m í n i o . A
administradora trabalha pelos
interesses do coletivo e não pode se
nega r a f o rnece r qua i sque r
informações que digam respeito ao
condomínio.

“ Síndicos , sua satisfação é a nossa missão” Ligue, participe, sugira, pergunte, reclame, estamos aqui para ouvir e conduzir a solução”.



Classíndico

EQUIPAMENTOS/REFRIGERAÇÃO

ADMINISTRADORA

Síndicos, na hora de comprar
produtos ou serviços para seu
condomínio, prestigie nossos

anunciantes e indique o
nosso jornal

Classi�cados do Jornal
do Sindico, onde você
encontra tudo para o

seu comdomínio

LIMPEZA/PRODUTOS

ADMINISTRADORA MANUTENÇÃO PEDRIAL

SEGURANÇA ELETRÔNICA

SINDICO(A) PROFISSIONAL

ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

ENTREGA RÁPIDA

ADMINISTRADORA

SEGURANÇA ELETRÔNICA

MANUTENÇÃO PEDRIAL

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

RADIO / COMUNICAÇÃO:
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FINANÇAS
Redação com STJ

Morador não pode descaracterizar estruturas do condomínio

SEU CONDOMÍNIO
(Redação com Assessoria)

Os limites do que é coletivo e o que
é privado muitas vezes se confundem
quando a moradia em questão é um
condomínio. Por vezes, um morador
tenta impor seu gosto pessoal e
esbarra no contragosto de seus
vizinhos (bem como as regras da
convenção condominial) e é preciso
que o síndico intervenha na questão.

O domínio privado se restringe ao
que há da porta do apartamento para
dentro, e mesmo assim, nem toda obra
ou reforma é admitida, uma vez que
pode dani�car a estrutura de vigas e
paredes fundamentais do prédio. A
varanda, embora faça parte do
apartamento, tem sua face voltada
para a fachada externa e quase
sempre é parte da fachada do
condomínio, logo não é propriedade do
condômino.

Instalação de vidraças, telas de
segurança e varais são exemplos de
interferências que muitos moradores
optam por fazer, ainda que seja
inapropriado. Antes de multar ou tomar

alguma atitude mais agressiva para
evitar a alteração, é válida uma
conversa educada entre o síndico e o
morador, na tentativa de conscientizá-
lo de que aque la porção do
apartamento é, na verdade, parte do
condomínio.

O mesmo serve para intervenções
nos corredores e hall do prédio, que
muitas pessoas insistem em pintar de
uma cor de sua escolha ou decorar ao
seu gosto um ambiente que não lhe
pertence e irá destoar do padrão
restante do prédio.

Porém, há casos extremos em que
a insistência do condômino em alterar

uma parte do condomínio sem
autorização ou legitimidade para isso
só é resolvida entrando com uma ação
formal na Justiça. Esse é o caso, por
exemplo, de uma moradora de
condomínio residencial em Campo
Grande que chegou a instalar um
portão eletrônico no muro dos fundos
do condomínio para facilitar o seu
próprio acesso.

Trata-se de um condomínio
horizontal composto por 29 casas e
que a condômina em questão é
proprietária da unidade n° 29 e
reclamava por ter de atravessar todo o
condomínio para chegar à sua casa.

Por esse motivo, ela decidiu quebrar
uma parte do muro externo do
condomínio e instalar um portão
eletrônico para seu uso exclusivo, sem
qualquer aprovação por parte do
condomínio.

A decisão causou indignação nos
demais moradores e, mesmo
noti�cada extrajudicialmente para
demolir a obra e restaurar o muro, a
moradora não o fez. O juiz responsável
pelo caso na 11º vara cível de Campo
declarou que a lei estabelece que é
dever do condômino não alterar a
fachada e as partes externas.

Além disso, a Convenção de
Condomínio prevê que o morador “deve
abster-se de modi�car a área comum
do condomínio, inclusive a fachada,
podendo fazê-lo apenas com anuência
dos dema is condôminos em
assembleia geral”, o que não existiu.
Desse modo, a moradora desobediente
foi condenada a demolir o portão
eletrônico e restaurar o muro que foi
dani�cado.

Planejando-se para a hora do aperto

O bom gestor é aquele que se
antecipa aos problemas e cria um
planejamento para agir em momentos
de crise. Ter uma reserva �nanceira no
condomínio é uma medida inteligente
a ser tomada, uma vez que imprevis-
tos ocorrem e geralmente exigem uma
resolução rápida a�m de evitar
maiores prejuízos.

Para grandes sinistros há a cober-
tura do seguro predial, porém há ou-
tros pequenos incidentes que podem
causar grande dor de cabeça. Imagine
um evento totalmente atípico ocorrer e
pegar a todos desprevenidos? Exem-
plo: uma pane elétrica dani�cou o sis-
tema de distribuição de energia e o
problema precisa ser resolvido com
urgência.

Como agir nessa situação? Se o
caixa do condomínio estiver zerado, o
jeito é recorrer à cobrança de uma taxa
extra emergencial. Porém, daqui que
todos os condôminos sejam comuni-
cados d isso e paguem suas
respectivas contribuições leva-se

muito tempo e os prejuízos se
acumulam.

Por outro lado, se o condomínio já
possuir um dinheiro guardado, o
problema inicial pode ser sanado de
imediato e depois se veem maneiras
de ratear a despesa. É para situações
imprevisíveis como essa que serve o
fundo de reserva. Trata-se de uma
poupança alimentada com recursos
recolhidos entre os condôminos afora
a taxa condominial que banca as
despesas ordinárias como água,
energia, funcionários, manutenções.

A maioria dos condomínios já
possuem, desde sua constituição, a
previsão dessa arrecadação extra
destinada ao fundo de reserva, bem
como o percentual estabelecido para
essa �nalidade. Em geral, essa
alíquota varia de 5% a 10% e é a única
forma de arrecadação extra a �gurar
nas convenções, as demais taxas
extraordinárias (visando um reparo ou
uma benfeitoria) devem passar pelo
crivo da assembleia de moradores.

O fundo de reserva guarda uma
quantia que deve passar a maior parte
do tempo parada, não deve ser
acionada por qualquer coisa. Por esse
motivo, é interessante que o dinheiro
seja aplicado em alguma alternativa
que o faça render, mas ao mesmo
tempo que possa ser resgatado a
qualquer momento.

Por chegar a acumular grandes
montantes, o fundo de reserva tam-
bém pode servir como uma poupança
forçada para posteriormente ser

investido por exemplo em uma grande
obra, cujo rateio pesaria muito no
bolso dos moradores se fosse
completamente parcelada durante a
sua realização.

Seja qual for - ao �nal - o objetivo
para o qual vem a ser utilizado o
dinheiro do fundo de reserva, é
importante ressaltar a importância
de que ele exista. O condomínio e o
síndico precisam saber poupar para
ter aonde recorrer na hora do aperto!

Criação de fundo de reserva assegura recursos para o condomínio em situações emergenciais


