
As limitações do livro caixa na auditoria de condomínios 

 

 

Imagine o seguinte cenário: você e sua família realizam o sonho do seu primeiro 

imóvel, passando por todas as dificuldades que uma conquista tão importante nos exige. 

Cuidadoso, você entra em contato com o síndico antes de fechar a compra para avaliar a 

saúde financeira do condomínio e assina a sua escritura tranquilo após ler as conclusões 

das auditorias regulares que são realizadas e atestar que as contas bancárias estão 

positivas, até com uma pequena poupança para reparos. 

 Três meses depois você é surpreendido com uma assembleia para determinar o 

rateio de uma ação trabalhista de uma quantia vultosa que se arrastava por anos e que o 

condomínio acabou de perder. Você se pergunta: como eu poderia ter protegido minha 

família e meu patrimônio de tal situação? Será que eu fecharia o negócio se soubesse dos 

riscos dessa ação trabalhista? 

Falar sobre finanças no ambiente de condomínio nunca é uma tarefa fácil, não só 

para os síndicos, mas para todos os condôminos. As dúvidas e temores são grandes 

enquanto as informações parecem muitas vezes escassas. Mas será que isso é só uma 

impressão ou realmente os demonstrativos financeiros que comumente recebemos são 

incapazes de nos orientar de maneira satisfatória a respeito da situação patrimonial do 

condomínio? Será que essas informações são suficientes para fazer uma auditoria que 

pudesse antecipar essa obrigação e dar mais segurança sobre a sua real situação 

financeira? 

Todas essas perguntas são muito pertinentes e a sensação de que as informações 

que possuímos são escassas é correta se pensarmos que hoje em dia a maioria, ousaria 

dizer que quase a totalidade, dos condomínios utiliza o livro caixa para criar as suas 

demonstrações financeiras. 

O livro caixa nada mais é do que um espelho de todos os movimentos financeiros 

que efetivamente ocorreram em um período, explica o que entrou e o que saiu das contas, 

independente de quando essa obrigação de pagar ou de receber foi gerada. Enquanto ela 

não for liquidada, não estará presente nos livros. 

Essa limitação do livro caixa impacta diretamente a qualidade da análise de uma 

auditoria, pois omite dados importantes de direitos e obrigações que porventura não foram 

liquidados, ou até mesmo a existência ou não de bens adquiridos pelo condomínio, tais 

como móveis e equipamentos, que podem acabar desviados de sua finalidade. 



Com isso, a análise das contas fica muitas vezes restrita ao movimento de caixa e 

não patrimonial, o que leva a auditoria à verificação apenas da idoneidade da 

documentação em relação ao que foi deliberado em assembleia e o contratado, quando 

uma auditoria realizada sobre demonstrações patrimoniais, e não meramente financeiras, 

poderiam trazer muitas outras conclusões e permitir análises muito mais complexas. 

Apesar de não ser efetivamente uma pessoa jurídica, hoje o condomínio responde 

por muitas obrigações com personalidade própria, estando sujeito à obrigações que muitas 

vezes acabam ocultas pela forma com que as demonstrações financeiras hoje são 

apresentadas. 

Mesmo que ainda seja facultada a adoção de uma contabilidade regular e 

patrimonial para condomínios, essa se mostra cada vez mais importante e necessária para 

demonstrar a existência de bens, direitos e obrigações, que possam ser auditados e 

plenamente analisados, dando segurança para síndicos, condôminos e direcionando até 

tomadas de decisões. 

Sobre o caso que mencionei, demonstrações patrimoniais completas poderiam ter 

alterado as conclusões da auditoria que a família leu, permitindo que decidissem de forma 

consciente sobre a aquisição desse imóvel. Também poderiam ter ajudado esse síndico e 

preparar o condomínio para esse desencaixe financeiro alto, de forma mais equilibrada e 

organizada. 

Como seu condomínio tem tratado a qualidade das informações que divulga? Essa 

é uma pergunta que ganha cada vez mais importância e que não pode mais ser ignorada. 
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