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Nos últimos anos o mercado imobiliário brasileiro viu um aumento 

considerável no número de construções realizadas por meio de contratos build to suit, 
ou operações BTS, usualmente chamadas. 

  
A expressão buit to suit é um termo da língua inglesa que, em português, 

significa “construído para servir”. E, de fato, trata-se de uma complexa operação de 
construção e locação, segundo a qual o locador, a pedido e sob encomenda do locatário, 
projeta e constrói um imóvel, desenhado segundo as exigências técnicas específicas do 
locatário, o qual, em contrapartida, obriga-se a firmar um contrato de locação de longo 
prazo, normalmente, acima de dez anos, com um aluguel acima da média do mercado. 

 
Tais operações estabeleceram-se em larga escala nos países desenvolvidos 

por ser uma alternativa para os locatários institucionais terem seus imóveis construídos 
de acordo com seus requisitos, mas sem ter de imobilizar grandes montantes de capital. 
Foram introduzidas no mercado imobiliário brasileiro a partir da Lei 9.514/97, com a 
criação do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que, em linhas gerais, dispôs sobre a 
captação de recursos com a finalidade exclusiva de financiamento imobiliário, criando 
as companhias securitizados de créditos imobiliários e os certificados de recebíveis 
imobiliários – CRIs, como valor mobiliário.  

  
Inicialmente, esses contratos ficaram bastante caracterizados para 

construções de grandes unidades fabris, galpões industriais ou grandes redes de 
logísticas; foram contratos pensados efetivamente para negócios sem desequilíbrio 
econômico-financeiro entre as partes; as empresas contratadas (futuras locadoras) são 
empreendedoras do ramo imobiliário ou de construção civil, capazes de atender as 
rígidas normas estabelecidas para a construção e os prazos curtos exigidos pelas 
contratantes (futuras locatárias), empresas economicamente fortes, capazes de firmarem 
contrato de longa duração e por remuneração acima da média de mercado.  

 
Até final de 2012, não possuíam regulamentação específica, mas já eram 

tratadas como locações, com cláusulas atípicas. Esse fenômeno ocasionou a sua 
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regulamentação a partir da lei 12.744/2012, que introduziu o art. 54-A1 na Lei 8.245/91. 
Hoje, é locação típica que consiste em um contrato de construção sob medida, pelo qual 
o locador-empreendedor/investidor adquire, constrói ou procede substancial reforma, 
por si mesmo ou por terceiros, de um empreendimento imobiliário segundo os 
interesses, necessidades, prazos e rigores técnicos exigidos pelo futuro locatário, que se 
obriga a utilizá-lo por um período pré-estabelecido, garantindo o retorno do 
investimento e a remuneração pelo uso, gozo e fruição do imóvel.  

 
Em contrapartida da exigência de uma construção sob medida, o contrato 

de locação é firmado por um longo período, não podendo ser denunciado de forma 
unilateral pelo locatário sem que este pague a multa contratual pré-estabelecida pelas 
partes, que será limitada a soma dos alugueis vincendos do prazo de vigência do 
contrato, conforme o §2º do art. 54-A da lei 8.245/91. 

 
O objetivo é que ambas as partes lucrem com o negócio. A locatária terá 

as suas instalações construídas, em prazo exíguo, sem que tenha que imobilizar 
capital para aquisição do terreno ou na construção das instalações, bem como não 
retirará o foco do seu core business; por outro lado, a locadora terá a possibilidade de 
buscar o retorno dos investimentos alocados no projeto e a remuneração pelo uso do 
imóvel, cuja principal característica é a exigibilidade da permanência do usuário, 
associada às previsibilidades e segurança do fluxo de recebíveis projetado, o que 
permitirá a securitização deste contrato, através da distribuição de títulos a investidores, 
que terão como lastro o pagamento das prestações contratadas.  

 
Frequentemente a securitização de recebíveis é parte integrante de uma 

negociação BTS, por ser a forma mais comum de financiar empreendimentos de grande 
porte para locação. Todavia, para imóveis de menor porte, são considerados também 
financiamentos bancários tradicionais para o setor imobiliário, por incorrerem em custos 
fixos mais baixos (diversamente da securitização, não há necessidade de registro na 
Comissão de Valores Mobiliários e custos para emissão de CRI – Certificado de 
Recebível Imobiliário). Especialmente para esses casos, se rompido o contrato pela 
contratante-locatária deverá ser estabelecida uma multa que reflita a soma dos valores 
contratados, garantindo, assim, as obrigações assumidas, especialmente no que se refere 
aos fluxos de recebíveis esperados, conforme previsão do §2º do art. 54-A da Lei 
8.245/91, e que antes da regulamentação já tinha amparo no art. 473 do Novo Código 
Civil, cujo parágrafo único2, respalda o conceito de locação neste formato, onde a 
                                                           

1 Art. 54-A: Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia 
aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então 
especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo 
determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as 
disposições procedimentais previstas nesta Lei.      (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012) 

§ 1o  Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante 
o prazo de vigência do contrato de locação.      (Incluído pela Lei nº 12.744, de 2012) 

§ 2o  Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este 
a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis 
a receber até o termo final da locação. 

 
2 Art. 473.  A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, 
opera mediante denúncia notificada à outra parte. 
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rescisão somente poderá ser efetivada pelo usuário antes do prazo quando transcorrido o 
período equivalente à natureza e vulto dos investimentos realizados. 

 
Contudo, ainda que o texto legal deixe claro que prevalecerão as condições 

livremente pactuadas no contrato (sendo este soberano entre as partes), é cediço que o 
princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição3 pode significar um risco para 
o empreendedor ao se sujeitar à aplicação da lei de locações ou da lei civil, 
especialmente no que se refere à ruptura do contrato antes do prazo de vigência, a 
revisão dos alugueis e a redução proporcional da multa. 

 
O equilíbrio e sucesso do negócio, portanto, dependem da manutenção das 

cláusulas essenciais pactuadas, entre elas: preço, prazo e multa compensatória. 
 
O aluguel mensal deve representar a remuneração do locador-

empreendedor, não apenas pelo uso, gozo e fruição do imóvel, construído sob medida 
ao locatário, mas também como o investimento realizado pelo empreendedor-locador 
para viabilização, desenvolvimento, implementação e construção do empreendimento 
do locatário. 

 
A remuneração durante todo o prazo do contratual, em valores superiores 

aos praticados pelo mercado, tem várias funções. A mais importante é dar ao 
empreendedor condições para que este possa captar os recursos necessários tanto para 
a compra do terreno quanto para a implementação do projeto executivo no mercado de 
capitais em instituições financeiras que aceitem financiar todo o empreendimento, 
recebendo, em contrapartida, a cessão fiduciária feita pelo empreendedor-locador de 
todo o fluxo de recebíveis advindos do contrato de locação. (...)O fluxo de recebíveis do 
contrato funciona como lastro imobiliário, ou seja, uma garantia de recebimento de 
créditos futuros, para que o patrocinador (empreendedor) do projeto transfira, através 
de instrumento próprio, usualmente denominado Certificado de Recebível  Imobiliário 
(CRI), essa “expectativa de recebimento futuro” para instituições financeiras em 
contrapartida a um financiamento a ser outorgado por elas ao empreendedor-locador 
do projeto4. A possibilidade de renúncia ao direito à revisão dos alugueis, prevista no 
§1° do art. 54-A da lei de locações, refere-se apenas ao direito de revisão do valor do 
aluguel, como forma de garantir a essência da locação BTS. 

 
O prazo do contrato deve ser calculado de modo que o lucro obtido com o 

uso do imóvel cubra os custos do empreendimento. O cumprimento, pela contratante, 
da permanência do tempo mínimo ajustado (normalmente de 8 a 15 anos) é condição 
essencial do built to suit, pois corresponde ao período necessário para que a 
contratada recupere os investimentos feitos na compra do imóvel e na construção da 
unidade. Por tal razão, nesse tipo de operação, estipula-se uma cláusula penal 
compensatória no sentido de que a contratada não pode deixar de cumprir o contrato, 
sob pena de pagar à contratante as perdas e os danos prefixados na cláusula penal e 
nunca menos, sob pena de o rompimento do contrato, sem o pagamento dessas perdas e 

                                                                                                                                                                          

Parágrafo único . Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito 
investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito 
depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. 
3 CF. Art. 5, XXXV - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito. 
4 GASPARETTO, Rodrigo Ruete. Op. Cit. p. 33 



4 

 

danos, acarretar um severo e injustificado prejuízo à contratada5. 
 
Não à toa foi previsto no §2° do art. 4o da Lei 8.2.45/91 que durante o prazo 

estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. 
Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-
lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, 
ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. 

  
A regra geral continua valendo ao locador, mas ao locatário, em caso de 

devolução do imóvel antes do término do prazo de vigência, foi-lhe imposta a condição 
do pagamento de multa a ser pactuada entre as partes no contrato built to suit, 
assegurando ao locador o retorno dos investimentos na construção do imóvel. 

 
A redução da cláusula penal compensatória, em tese, poderia trazer enorme 

prejuízo ao empreendedor-locador, causando-lhe um empobrecimento injustificado, o 
que é extremamente vedado pelo parágrafo único do art. 473, do CC, onde resta 
estabelecido que, se uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a 
execução do contrato, este somente poderá ser rescindido unilateralmente, após 
transcorrido o período equivalente à natureza deste6. 

 
Por outro lado, é preciso atentar que o princípio da equidade, contido no art. 

4137 do Código Civil, é preceito de ordem pública, logo, irrenunciável, imperativo e 
insuscetível de ser afastado por convenção das partes contratantes. Assim, a cláusula 
penal compensatória inserida nos contratos built to suit¸ em princípio, é válida se estiver 
dentro dos critérios de equidade definidas pelo legislador, tendo em vista a essência e 
finalidade do negócio. Do mesmo modo, a boa-fé e o equilíbrio contratual e financeiro 
são princípios que asseguram a revisão judicial dos contratos em que verificada a 
ausência de cláusula penal compensatória, por exemplo. 

 
A jurisprudência, ainda, não se posicionou sobre a possibilidade ou não de 

redução da cláusula penal compensatória, inserida nos contratos built to suit; os poucos 
e recentes julgados têm demonstrado que o Poder Judiciário está atento ao tema, 
reconhecendo tratar-se de um contrato complexo e distinto, fazendo prevalecer o 
previamente acordado. 

 
Outro ponto controverso é a característica de contrato de adesão que esses 

instrumentos podem vir a se tornar, tendo em vista que as partes podem renunciar ao 
direito de revisão do valor dos aluguéis durante todo o prazo de vigência do contrato 
de locação, contrariando à determinação dos artigos 68 a 70 da própria lei.  

 
Via de regra, as negociações BTS não admitem a adesão. Porém, é questão 

que merece cautela e só poderá ser apreciada a partir da análise do caso concreto, 
devendo ser considerado que a intenção do legislador sempre foi garantir ao locador a 
percepção fixa do montante do aluguel, valor este necessário para o total retorno do 
seu investimento, assim como deve remunerar o gozo e uso do imóvel no tempo de 
contrato. 
                                                           
5 Idem.  
6 GASPARETTO, Rodrigo Ruete. Op. Cit. p. 178 
7 CC/2002: Art. 413: A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação 
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 
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A regulamentação do art.54-A da lei 8.245/91, além de tornar o BTS como 

locação típica, impulsionou o crescimento em larga escala desses negócios, a partir do 
que se avista uma tentativa, por parte de algumas locatárias, de obtenções de 
vantagens excessivas, que descaracterizam o contrato BTS, que foi originalmente 
criado para contratantes em igualdade de condições. 

 
Na prática, tem-se percebido que empresas economicamente fortes, 

quando na condição de locatárias, além de exigirem o imóvel customizado para a sua 
atividade empresarial, impõe aos locadores - neste caso, pequenas empresas 
construtoras - prazos inferiores a dez anos, remuneração do contrato ao valor de 
mercado e, até mesmo, a redução da multa compensatória. Tais exigências podem 
acabar descaracterizando a contratação tipo built to suit, ocasionando revisões 
judiciais, caso ocorra o desequilíbrio econômico. Por essa razão, entende-se 
indispensável a assessoria jurídica especializada nas análises desses negócios, 
cabendo aos advogados zelarem pela correta aplicação da modalidade BTS, 
acompanhando a elaboração de detalhado instrumento contratual, que consistirá em 
um contrato de construção, com seus prazos, exigências técnicas de projeto e dos 
órgãos públicos; e um o contrato de locação, com prazo determinado e remuneração 
que assegure o retorno dos investimentos no período de vigência do contrato, com a 
previsão de multa penal compensatória em caso de descumprimento do prazo, tudo de 
acordo com os princípios gerais de boa-fé e equidade, no intuito de prevalência das 
cláusulas livremente pactuadas, ainda que após eventual revisão judicial.  

 
Nos demais dispositivos da lei de locações, lembra-se que o contrato built to 

suit se sujeita aos procedimentos nela previstos, tais como o direito do locatário purgar a 
mora, o direito à ação renovatória da locação, ação de despejo, de consignação em 
pagamento, de revisional, esta última, desde que não renunciado no contrato entabulado 
pelas partes, assim como são aplicáveis as garantias locatícias constantes da legislação 
de regência, a saber, a fiança e a caução como as mais viáveis, dados os valores 
elevados geralmente envolvidos nesse tipo de negociação e o tempo de duração dos 
contratos, mas nada impede a utilização das demais formas de garantia, a saber, 
seguro fiança e cessão judiciária de quotas de fundo de investimento. 

 
Por fim, no aspecto tributário, uma das vantagens da usuária-locatária, é o 

fato de que o pagamento mensal que faz ao empreendedor-locador, pela ocupação do 
imóvel que lhe foi feito “sob medida”, pode ser contabilizado como despesa 
operacional, redundando numa redução da carga tributária8. Por se tratar de uma 
remuneração para a locação, de caráter evidentemente operacional, as despesas são 
totalmente dedutíveis no momento da incidência, não havendo limitação para seu 
reconhecimento na apuração dos lucros tributáveis.  

 
Segundo Maria Luíza Filgueiras (2009, p.36 apud GASPARETTO) “a 

vantagem contábil está no fato de que o aluguel entra no balanço como despesa, 
enquanto o imóvel entra no ativo, gerando valores diferentes de incidência de IRPJ e 
da CSLL. Esse alívio nas contas e a reaplicação do capital na operação levaram 
companhias como Lojas Americanas, C&A e Pão de Açúcar a separar a carteira de 
                                                           
8 GASPARETTO, Rodrigo Ruete. Op. Cit.. P. 48-49: Cabe asseverar que a legislação brasileira 
estabelece, no caso de empreendimento imobiliário próprio, a impossibilidade de depreciação 
do custo de aquisição do terreno. Já a construção é depreciável e dedutível da apuração de 
lucro a uma taxa de 4% ao ano, ou seja, a sua depreciação demora um total de 25 anos. 
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imóveis e vendê-la, tendência que deve continuar9”. 
 
Assim, resumidamente, as principais vantagens tributárias são as seguintes: 

o inquilino poderá utilizar o imóvel segundo suas especificações sem a necessidade de 
imobilizar o capital; as despesas com a locação podem ser deduzias da base de cálculo 
do IR e da CSLL; quando as áreas forem utilizadas nas atividades do inquilino, as 
despesas podem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e COFINS. 

 
Destarte, conclui-se que os contratos built to suit são ótimas 

possibilidades de investimento, com a possibilidade de emissão de CRI (Certificados 
de Recebíveis Imobiliários), além de apresentarem algumas possibilidades de ganhos 
fiscais e contábeis, tornando-o bastante vantajoso se comparado com as demais 
operações de mercado para a construção e locação. Com relação a possibilidade de 
revisões judiciais do contrato BTS, a lei de locações deve ser aplicada ao contrato built 
to suit naquilo em que não contrariar a essência do negócio, devendo ser mantidas as 
cláusulas livremente pactuadas pelas partes, desde que estas tenham sido firmadas de 
acordo com os princípios gerais de equidade e boa-fé.  

 

                                                           
9 Idem. P.36. 


