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 VAZAMENTOS E ENTUPIMENTOS 
 

1) Percebi um Vazamento em meu Imóvel, e agora? 
Caso você tenha percebido um vazamento em seu imóvel, procure auxílio de um profissional capacitado, para 
averiguação da origem do problema. 
Se o problema vier, por exemplo, de uma unidade autônoma vizinha, você deverá solicitar que seu vizinho 
(causador do problema), providencie os reparos necessários. Note-se que problemas desta natureza entre 
imóveis vizinhos não são, em regra, de responsabilidade do Condomínio.  
Mas se o problema vier do telhado do Edifício ou da Fachada, formule uma reclamação por escrito direcionada 
ao Condomínio, para que seja apurado e, se o caso, sejam providenciados os reparos de acordo com 
orçamento condominial. 
Em caso de vazamentos oriundos da Fachada, verifique previamente se não se originam, por exemplo, de 
falta de vedação ou problemas similares de janelas ou esquadrias do seu próprio imóvel, pois daí estaria 
excluída a responsabilidade do Condomínio. 
 
2) E no Caso de Entupimento? 
A solução assemelha-se ao caso anterior.  
Se o problema estiver, por exemplo, entre sua unidade e uma unidade autônoma vizinha, você deverá ajustar 
junto ao seu vizinho (co-causador do problema), para que sejam providenciados os reparos necessários. 
Note-se que problemas desta natureza entre imóveis vizinhos não são, em regra, de responsabilidade do 
Condomínio.  
Mas se o problema for na parte externa da sua unidade (para o caso de Edifício), formule uma reclamação 
por escrito direcionada ao Condomínio, para que seja apurado e, se o caso, sejam providenciados os reparos 
de acordo com orçamento condominial. Observação: em caso de unidades em condomínios compostos por 
casas (e não apartamentos), será necessária uma análise técnica do caso concreto, pois ainda que fora da 
casa, mas dentro do terreno do condômino, a responsabilidade não seria, em tese, do condomínio. 
 
3) O Vizinho não Solucionou o Problema 
Caso o vizinho não solucione problema de sua responsabilidade, o ideal é ingressar com ação contra este 
vizinho perante o Juizado Especial (consulte advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública). 
O Condomínio não tem legitimidade para propor ação para discutir assuntos entre vizinhos, bem como não 
tem força legal para obrigar um condômino extrajudicialmente, por exemplo, a consertar um vazamento. 
 
4) Como reclamar? 
Toda e qualquer reclamação sugerimos que deve ser feita sempre por escrito, contendo obrigatoriamente: 
Nome do Reclamante, Bloco e Unidade (apartamento/casa) do Reclamante, Data e Hora da Ocorrência e 
Detalhes dos Fatos. 
A reclamação deverá ser entregue pessoalmente, por fax, correio ou e-mail à administração do condomínio. 
Mas lembre-se: se o problema for oriundo de uma unidade autônoma vizinha, a solução deverá ser buscada 
sem a intervenção do condomínio, que não tem legitimidade para agir em problemas inter partes. 
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