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A vistoria imobiliária se tornou algo tão importante ao longo do tempo que 
passou a fazer parte massivamente do cotidiano das imobiliárias e está 
associada diretamente a Lei do Inquilinato, 8.245/91, a qual rege a relação 
entre o proprietário do imóvel e o locatário. Uma relação delicada que exige do 
locatário algumas garantias e ao dono do imóvel também. Talvez você conheça 
alguém que teve problemas nesse tipo de relação, de um lado ou de outro.

Os principais pontos de divergência entre as partes envolvidas no processo de 
locação são quando há a desocupação do imóvel. No momento da entrada o 
locador é responsável por entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de 
servir ao uso a que se destina, como o uso residencial, por exemplo. Já na saída 
o locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo aquelas 
deteriorações do uso consideradas normais.

Como o dono do imóvel exigirá a devolução desse bem, ao final do período de 
locação, nas mesmas condições apresentadas no momento da entrada? Isso é 
feito comprovando a presença e estado de conservação de todos os itens que 
forem relatados de maneira documental, por meio de um relatório de vistoria. 
Sem um documento como esse, reconhecido pelo locador, a relação facilmente 
pode entrar em conflito na desocupação, já que cada um defenderá seus 
interesses e não haverá maneira de comprovar a existência e estado original 
dos itens associados ao imóvel.

A imobiliária, como responsável pela intermediação dos imóveis, fica sempre 
no meio desse fogo cruzado entre locadores e locatários, tendo o papel de 
amenizar os ânimos e ajudar a criar uma alternativa que fique boa para as 
partes envolvidas.

A importância das vistorias imobiliárias
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Uma vistoria bem feita começa com um bom vistoriador. Sua imobiliária 
deve contar com um profissional que tenha competência comprovada e, de 
preferência, dedicação exclusiva ao serviço de vistorias. A experiência e olhar 
crítico do vistoriador são muito relevantes para execução do seu trabalho. 
Muitas vezes para apontar os detalhes da vistoria é necessário usar recursos 
além da visão e assim obter um relatório de vistoria devidamente detalhado.

Antes mesmo de aprofundar sobre questões práticas da vistoria, aproveitamos 
para destacar outras duas questões que são importantes ao operacionalizar 
seu processo de vistorias. A primeira delas é a roteirização. Todas as vistorias 
que serão feitas num mesmo dia devem obedecer uma sequência que otimize 
o tempo e deslocamento do vistoriador.

O segundo ponto é a agenda, as rotas devem estar alinhadas com as agendas 
acordadas com os clientes da imobiliária. É possível que na vistoria de saída o 
vistoriador esteja acompanhado do locatário que está deixando o imóvel. Estas 
questões somadas geram velocidade para todo o processo e isso se reflete na 
experiência do cliente da sua imobiliária.

Características de uma boa vistoria
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Agora vamos entender mais tecnicamente como funciona o processo de 
vistorias e porque ele é tão importante para todas as partes envolvidas, 
começando pela vistoria de entrada.

Antes, vale a pena entender que a vistoria é uma inspeção, uma revisão de 
alguma coisa. No caso da vistoria imobiliária é a inspeção realizada em um 
imóvel para verificação do estado de conservação e funcionamento de tudo 
aquilo que fará parte da locação, seja da parte estrutural ou de mobília.

A agente vistoriador será o responsável pela avaliação, pelos testes de 
funcionamento, registros textuais e fotográficos de tudo aquilo que faz parte da 
locação. Mesmo na vistoria de entrada, que comumente é desacompanhada, o 
vistoriador é um personagem importante, pois ele é a face da imobiliária, seja 
no relacionamento com os clientes, síndicos, porteiros, entre outros.

Características de uma boa vistoria
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Quando tratamos a vistoria de saída, esta pode gerar um pouco de confusão. 
Inicialmente, precisamos compreender o que precisa ser feito pelo vistoriador e 
o que devemos, como imobiliárias, cobrar do inquilino.

Neste momento voltamos a fazer referência a Lei do Inquilinato. Na 
desocupação o locatário deve restituir o imóvel ao locador no estado em que o 
recebeu, salvo aquelas deteriorações do uso consideradas normais. Neste ponto 
que o olhar crítico e a experiência do vistoriador que fazem muita diferença.

Já a vistoria de saída obedece padrões similares à vistoria de entrada. Sua 
principal diferença é que serão registrados no relatório, em destaque, aqueles 
itens que possuem alguma não conformidade, ou seja, aquilo que esteja 
diferente do relatado na vistoria de entrada, seja uma melhoria ou algum 
dano nos itens. Muitas vezes as não conformidades são associadas apenas 
a problemas, quando na verdade, podem ser relacionadas a mudanças 
supostamente entendidas pelos locatários como melhorias.

Reforçando a importância no relacionamento com os clientes da imobiliária, 
sugerimos que o procedimento da vistoria de saída deve ser apresentado ao 
locatário. A intenção é que ele tenha um entendimento claro do que será feito 
e de como será avaliado o imóvel e seus itens na vistoria.

Características de uma boa vistoria
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Após a vistoria de saída a imobiliária poderá solicitar ao inquilino que faça 
ajustes no imóvel a ponto deste atender a Lei do Inquilinato, retornando a 
posse do locador nas condições anteriores à locação. Quando isso acontece 
existe um terceiro modelo de vistoria que é acionado, a vistoria de conferência.

Na vistoria de conferência, é seguido um procedimento semelhante à 
vistoria de saída. A diferença é que nesse caso serão vistoriados apenas os 
itens apontados como não conformidades na vistoria de saída e que tiveram 
interferência do locatário. Será analisado o que foi mudado no item não 
conforme, verificando se ele foi consertado, removido, instalado ou qualquer 
outro tipo de alteração.

No caso de um item consertado, será verificado se este recebeu o reparo da 
maneira correta e não, apenas, de maneira parcial. Nos casos de reparo parcial, 
o item não será aprovado, entretanto será mencionada a maneira que esse 
reparo aconteceu.

Características de uma boa vistoria
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A imparcialidade é uma característica fundamental no processo de vistoria. 
Falamos há pouco sobre a experiência do vistoriador, mas ser imparcial não 
requer nenhuma experiência.

Temos que ter em mente que a imparcialidade é a qualidade de ser isento. 
Enquanto está no processo de vistoria, o vistoriador deve ser um elemento 
neutro, que não toma partido de nenhum lado, apenas relata com verdade o 
que está presenciando no imóvel.

Desconhecendo as pessoas envolvidas e seus interesses no processo de 
locação é ainda mais fácil de praticar a imparcialidade, dado que o vistoriador 
não é provocado em apresentar informações tendenciosas. Contudo, mesmo 
que por ventura, o vistoriador conheça as pessoas envolvidas no processo de 
locação, isso não implica em nenhuma mudança no tipo de vistoria que deve 
ser realizada.

Ela deve estar exclusivamente atrelada às características e estados de 
conservação do imóvel e itens vistos no ato da vistoria, sem nenhum 
julgamento associado, atentando-se apenas ao relato fidedigno.

O maior benefício em se ter imparcialidade nas vistorias, para as partes 
envolvidas no processo, é a segurança jurídica. Todos os atores saem 
ganhando: locador, locatário e imobiliária. Vejamos como cada um dos 
envolvidos se beneficia da segurança jurídica gerada pela imparcialidade:

Imparcialidade no processo de vistoria 
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Locador 

O proprietário do imóvel envolvido no processo de locação terá respaldo 
descritivo e com registros fotográficos para preservar seu patrimônio. Essa 
é uma ferramenta de segurança jurídica em caso de sentir-se lesado na 
desocupação do locatário e for acioná-lo na Justiça. Reforçamos que a 
devolução do imóvel, ao final da locação, deve ser realizada nas mesmas 
condições que este imóvel foi entregue, salvo desgastes naturais.

Locatário

O ocupante do imóvel durante o processo de locação, com o respaldo do 
relatório de vistoria imparcial, estará protegido contra cobranças indevidas. Se 
as condições do imóvel na vistoria de entrada foram devidamente apontadas, 
ficará bastante simples comparar com a situação da saída e não responsabilizar 
o locatário por danos pré-existentes ou por desgastes naturais.

Imobiliária

A imparcialidade é um elemento fundamental para facilitar a gestão de 
eventuais conflitos no processo de rescisão de contrato e desocupação. 
Relacionando a imparcialidade à segurança jurídica para a imobiliária, ela 
concederá tal credibilidade ao relatório de vistoria e não permitirá que ele seja 
considerado unilateral. Essa segurança, historicamente, evita consideráveis 
perdas e prejuízos para as imobiliárias.

A isenção das partes envolvidas no processo de locação fará com que o 
documento tenha grande validade jurídica e possa ser, facilmente, usado 
na mitigação de litígios entre as partes. É isso que determina uma vistoria 
imparcial, um olhar de algum profissional ou empresa profissional que esteja 
fora do processo de locação.

Imparcialidade no processo de vistoria 



13

Sem imparcialidade,
todos teremos problemas

13



14

Podem ocorrer diversos problemas para todos os envolvidos no processo de 
locação quando a vistoria de entrada e saída não são imparciais. Os principais 
litígios judiciais envolvendo locadores e locatários se referem às condições da 
devolução do imóvel no final da locação. Por esse motivo são tão importantes 
os relatórios de vistoria de entrada e saída imparciais, considerados válidos, e 
que possam instruir as partes negociantes em suas pretensões.

Se não houver relatório de vistoria isento e imparcial, não é possível afirmar, ou 
demonstrar com confiabilidade, quais eram as condições do imóvel no início 
do prazo de locação e, tão pouco, se as condições do imóvel na desocupação 
correspondem às mesmas condições no início da relação negocial. Sendo 
o conflito direcionado para a Justiça, a jurisprudência vigente é clara em 
determinar que, na inexistência de vistoria válida, não se pode requerer a 
reparação de qualquer dano material. Isso decorrente da considerada ausência 
de provas, sendo que tais provas estariam justamente descritas por relatórios 
de vistoria de entrada e saída imparciais.

Em decisões da Justiça, notamos que a frustração da negação judicial na 
responsabilidade pela reparação no imóvel locado pode afetar tanto o locador 
como o locatário. O locador, proprietário do imóvel, é prejudicado quando, sem 
vistorias válidas, o imóvel lhe é entregue com alterações internas ou externas, 
deteriorações não compatíveis com o uso normal do imóvel ou qualquer outro 
defeito inexistente ao início da locação, prejuízos que não lhe serão ressarcidos.

Sem imparcialidade, todos teremos problemas
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Quando pensamos no lado do locatário, este poderá ser prejudicado quando, 
ao proceder em reparações necessárias no imóvel para o uso a que se destina 
durante o período locatício, não seja ressarcido por esses reparos.

A imobiliária envolvida em processos judiciais desta natureza terá prejuízos 
também. Em muitos casos o litígio judicial se estende por vários anos e, 
na tentativa de obter reparação por uma das partes, há a possibilidade da 
degradação mais acelerada do imóvel em função do próprio litígio, visto que, 
em alguns casos, a reparação ficará aguardando o final da ação. Com o imóvel 
fechado, deixa-se de negociar novas locações, perdendo receitas com aquele 
imóvel parado na carteira.

Há de se considerar, também, os custos com o processo judicial e honorários 
advocatícios, que serão de responsabilidade da parte que perder a ação. 
Ainda na visão da imobiliária há casos em que o litígio afeta o relacionamento 
entre o proprietário do imóvel e a imobiliária responsável pela locação. Fica a 
percepção que a imobiliária não tomou os cuidados básicos necessários na 
elaboração dos relatórios de vistoria, gerando novos litígios e novos custos.

Em muitos casos a imobiliária representa o locador por meio de procuração, 
o que pode prejudicar a imparcialidade. A situação pode piorar quando a 
imobiliária oferece serviços de reparo e manutenção do imóvel, ou quando 
recebe uma comissão na indicação de prestadores de serviços dessa 
natureza. Em um cenário como este, para que a vistoria não seja considerada 
tendenciosa ou unilateral, é importante que a imobiliária tenha um 
procedimento bastante rigoroso de vistoria, adote medidas de compliance e 
permita que o locatário participe do processo para fazer seus apontamentos 
nos relatórios.

Considerando todas estas possibilidades, fica claro a importância da elaboração 
de relatórios de vistoria de entrada e saída imparciais. Considere contratar 
uma empresa terceira que seja especialista e realize relatórios de vistorias 
válidos. A simples terceirização das vistorias também não resolverá, sem 
sombra de dúvidas, todos os problemas de falta de imparcialidade. É preciso 
escolher uma empresa idônea e que não tenha conflito de interesse, como 
citamos anteriormente os serviços de reparo e manutenção do imóvel.

Com a garantia da presença ou ratificação das partes envolvidas e informações 
baseadas em procedimentos de vistorias padronizados, consegue-se reduzir 
conflitos, melhorar a experiência do cliente e ter a valorização dos juízes, em 
casos de litígio.

Sem imparcialidade, todos teremos problemas
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A Rede Vistorias é a primeira rede de vistorias profissionais em imóveis do 
Brasil. Já são mais de 350 cidades atendidas e milhares de pessoas encantadas 
por todo o território nacional.

Os serviços de vistorias em imóveis integram uma plataforma digital com 
tecnologia exclusiva, com metodologia própria e também com vistoriadores 
habilitados, para trazer agilidade, transparência, imparcialidade e segurança 
às imobiliárias e seus clientes. A Rede Vistorias também atende condomínios, 
construtoras, rede de lojas e franquias, executamos vistorias em todo o ciclo de 
vida de um ativo imobiliário.

Buscamos gerar informações verdadeiras e detalhadas para garantir segurança 
nas transações imobiliárias e na manutenção dos imóveis para que a 
experiência dos envolvidos seja a melhor possível. Aqui na Rede Vistorias nossas 
ações são pautadas em confiança, agilidade e inovação.

Sobre a Rede Vistorias
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A Superlógica desenvolve softwares de gestão para imobiliárias, administração 
de condomínios e negócios que cobram assinaturas e pagamentos recorrentes. 
Mais de 45 mil empresas confiam à Superlógica a gestão de seus negócios, 
onde é possível gerenciar inadimplência, emitir notas fiscais, receber com 
boleto e cartão de crédito, criar uma régua de cobrança eficiente e integrar 
diversas soluções via API.

Com a Superlógica Imobiliárias a gestão de contratos da sua imobiliária será 
fácil e descomplicada. A solução Superlógica é integrada ao Owli, um aplicativo 
que permite locatários, proprietários e fiadores se tornem mais próximos, 
confiáveis e flexíveis. Tenha sua imobiliária mais próxima dos seus clientes.

Sobre a Superlógica
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