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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como escopo central a análise da eficácia da cláusula de 

vigência, prevista no artigo 8° da Lei de Locações, para os contratos de built to suit, 

considerado pela doutrina majoritária e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo como 

sendo um contrato atípico misto. Além de discutir a tipicidade ou não do contrato de 

built to suit, o trabalho buscará confrontar as previsões da Lei de Locações com a Lei 

de Registros Públicos e o Código Civil para destrinchar a real eficácia da cláusula de 

vigência em um contrato de built to suit. Ao final, o trabalho buscará, ainda, discutir as 

possíveis soluções e alternativas para minimizar o nível de exposição dos 

locatários/contratantes de um built to suit.  

 

Palavras-chave: Contratos. Built to suit. Locação. Cláusula de vigência. Artigo 54-A 

da Lei de Locações. Atipicidade contratual. Registros Públicos. Taxatividade. 

Numerus clausus. 

  



 
 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this essay is to analyze the efficiency of the effectiveness clause, article 

8 of the Brazilian Tenancy Law, in built to suit contracts, considering that the majority 

of the legal authorities and the Court of Appeal of São Paulo understand that is an 

unregulated contract. Besides the discussion of the regulation of the built to suit, the 

essay intent to compare the Brazilian Tenancy Law with the Public Registry Law and 

the Brazilian Civil Code. This paper, as a result, will discuss some possible solutions 

to improve and guide the parties into a safer built to suit. 

 

Keywords: Contracts. Built to suit. Lease. Effectiveness clause. Article 54-A of the 

Brazilian Tenancy Law. Unregulated contracts. Public Registry. Numerus clausus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Historicamente, o mercado imobiliário sempre buscou se adequar às 

necessidades da sociedade e, portanto, constantemente se reinventa na busca de 

soluções que atendam ao dia a dia dos consumidores e que sejam compatíveis com 

a realidade econômica do momento1. 

Em virtude desta constante mutação, é possível afirmar que há anos as 

atividades não se limitam à construção de imóveis focados para habitação. 

Pelo contrário, embora o déficit de habitação ainda seja um problema relevante 

na sociedade brasileira, com a expansão dos centros urbanos e a abertura da 

economia para o capital estrangeiro, surgiu nos últimos 30 (trinta) anos um enorme 

mercado vinculado à reurbanização, com a criação de centros comerciais, lajes 

corporativas, shopping centers, redes de hospitais, redes de supermercado, dentre 

outros. 

Ao mesmo tempo em que essas enormes obras de infraestrutura passaram a 

ocorrer em todo o país, principalmente nos grandes centros, as empresas, 

paralelamente, também buscaram se reinventar na tentativa de potencializar seus 

resultados financeiros.  

Nesse contexto, a preocupação com a imobilização do patrimônio 

gradativamente passou a ser vista com outros olhos e o interesse por produtos 

vinculados ao mercado de capitais e investimentos passou a crescer 

vertiginosamente. 

Embora muito utilizado nos últimos dez anos, poucos são os artigos científicos 

que remetem à origem do built to suit com indicação precisa do seu surgimento. 

Os poucos que se arriscaram nesse mapeamento remetem sua difusão à 

década de 1950 nos Estados Unidos (BENEMOND, 2015), sendo que a indústria 

imobiliária brasileira passou a utilizá-lo a partir dos anos 2000 – principalmente com o 

                                                 
1 Em um universo jurídico onde fervilham as relações negociais, é impossível que a legislação possa 
contemplar todas as modalidades de contratos, atribuindo nomen juris e regulamentando cada um 
deles. Assim, o legislador faculta que sejam celebrados contratos que não tenham expressa previsão 
legal, desde que estruturados dentro dos preceitos de licitude. A dinâmica é mencionada pelo mestre 
dos civilistas: "A tipicidade tem causas históricas, por muito fundada no direito romano, porém não só 
a vida jurídica nos tempos posteriores e nos dias de hoje, atuou e atua, como também o trato dos 
negócios, em caracterizações inevitáveis. O tráfico jurídico não só tipifica ou corrige o tipo. Por vezes, 
suscita tipos novos (e.g., no direito brasileiro, a duplicata mercantil), ou negócios jurídicos atípicos. A 
vida muda. Embora os princípios permaneçam, mudam-se estruturas e conteúdos de negócios 
jurídicos” (LEITE, 2015). 
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surgimento do Sistema de Financiamento Imobiliário, introduzido pela Lei nº 

9.514/1997. 

Em virtude dos novos produtos financeiros, o mercado imobiliário mais uma vez 

reagiu. Surgiram novas modalidades contratuais dentro deste contexto (Sale & 

Leaseback, Certificados de Recebíveis Imobiliários [CRI]2, multipropriedade, e outros 

contratos de empreitada mais sofisticados como o EPCT), valendo destacar o built to 

suit dentre estas novas modalidades.  

Com o advento da Lei n° 10.931/2004, novos títulos de crédito foram criados 

(em especial a Cédula de Crédito Imobiliário) e a locação empresarial ganhou novos 

contornos, principalmente em virtude dos novos produtos criados pelo mercado 

financeiro, que passaram a atrair investidores que identificaram um novo nicho de 

investimento. 

Contudo, após anos de “anonimato”3 e restrito a operações sofisticadas em 

terras tupiniquins, o built to suit ganhou maior destaque e respaldo jurídico a partir de 

2012, com o advento da Lei Federal n° 12.744/2012, que, ao inserir o artigo 54-A na 

Lei nº 8.245/1991, buscou trazer, ao menos em tese, maior segurança jurídica para o 

mercado e, portanto, uma possibilidade concreta de difusão deste modelo contratual 

e a potencialização do seu uso. 

Ao pensar em uma tradução literal da expressão “built to suit” para o vernáculo, 

automaticamente se pensa em algo como “construído para servir/adequar”. Ou seja, 

inevitavelmente já se faz menção ao conceito e à natureza do contrato, qual seja, uma 

construção específica e altamente personalizada que visa se adequar e servir aos 

interesses do contratante. 

O Dictionary of real state terms (FRIEDMAN, HARRIS & LINDEMAN, 2006) 

define o built to suit como “an arrangement whereby a landowner offers to pay to 

construct in his or her land a building specified by a potential tenant, and then to lease 

land and building to tenant” (p.45)4. 

                                                 
2 Portal do Investidor: Certificados de Recebíveis Imobiliários. 
3 “O built to suit é mais um modelo de origem estrangeira, cujas cláusulas foram paulatinamente 
incorporadas pela prática nacional. No Brasil, seu emprego foi notificado pela grande imprensa ao 
menos desde a primeira metade da década passada, ocasião em que se fez referência à adoção do 
modelo para viabilizar a construção de um prédio do Instituto Brasileiro de Marcado de Capitais, o 
IBMEC, na cidade de São Paulo” (BENEMOND,2015, p. 16) 
4 Em tradução livre: “Um acordo no qual o proprietário de um terreno oferece, mediante pagamento, a 
construção de um prédio segundo especificações de um potencial locatário, e a posterior locação do 
terreno e prédio ao locatário” 
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Já para Luiz Antônio Scavone, o built to suit pode ser definido como um negócio 

jurídico em que o locatário contrata a reforma substancial ou construção de um imóvel 

para atender seus anseios e o recebe, mediante pagamentos mensais, por cessão 

temporária (SCAVONE, 2010, p. 928). 

Rodrigo Ruete Gasparetto (2011), por sua vez, define o contrato como: 

Um negócio jurídico por meio do qual uma empresa contrata outra, 
usualmente do ramo imobiliário ou de construção, para identificar um 
terreno e nele construir uma unidade comercial ou industrial que 
atenda às exigências específicas da empresa contratante, tanto no 
que diz respeito à localização, como no que tange às características 
físicas da unidade a ser construída. Uma vez construída, tal unidade 
será disponibilizada, por meio de locação, à empresa contratante, por 
determinado tempo ajustado entre as partes. (p. 31) 
 

A despeito de o mercado, doutrina e o próprio Judiciário conhecerem o conceito 

básico de built to suit, é oportuna a tentativa de Fernanda Henneberg Benemond e 

Alexandre Junqueira Gomide de elaborar um conceito mais preciso do que seria 

efetivamente o built to suit. 

Para Fernanda Benemond (2015) o built to suit pode ser definido como: 

Um modelo de negócio jurídico no qual a parte interessada em ocupar 
um imóvel para o desenvolvimento de uma atividade (contratante) 
contrata com um empreendedor: (i) a construção, pelo próprio 
empreendedor ou por terceiro, de um empreendimento (edificação) em 
um determinado terreno (imóvel) e/ou a sua reforma substancial, de 
forma a atender as especificações e os interesses da contratante, e, 
após o término da construção ou reforma substancial, (ii) a cessão do 
uso e fruição (locação) do terreno com o empreendimento, por um 
valor que permita ao empreendedor remunerar a quantia investida na 
execução da obra, bem como o período de uso e fruição do imóvel, de 
modo a lhe proporcionar certa margem de lucro. Normalmente, esses 
contratos são celebrados por tempo determinado. (p. 20)   

 

Para Alexandre Gomide (2017), por sua vez, tal modalidade contratual pode 

ser definida como sendo um “modelo de negócio jurídico em que o empreendedor 

imobiliário reforma ou edifica determinado imóvel sob medida ao ocupante e, 

finalizada a obra, cede o uso da edificação por período determinado” (p. 32).  

Referido autor (2017, p.29) ainda faz importante observação ao relembrar que 

o termo (built to suit), embora efetivamente representado pela modalidade contratual 

inserida na Lei de Locações pelo artigo 54-A, não foi inserido com sua nomenclatura 

na língua inglesa, mas sim em português: contrato de construção ajustada. 
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Talvez, aqui já seja possível identificar um primeiro indício que justifique os 

motivos pelos quais a doutrina sobre o tema é tão complexa no tocante à classificação 

contratual do built to suit.  

Fato é que o built to suit surgiu como opção para atender os anseios de 

locatários que muitas vezes desejam um imóvel sob medida sem, necessariamente, 

ter que mobilizar grande parte de seu patrimônio na aquisição ou reforma, já que isso 

certamente inviabilizaria seu negócio em muitos casos. E até mesmo os anseios dos 

locadores, que com um contrato estável e de longo prazo, puderam, através desta 

modalidade contratual, se capitalizar, tendo a securitização de recebíveis como opção 

para antecipar valores e permitir a diversificação dos investimentos. 

Com o aquecimento da construção civil impulsionado por tais alterações, criou-

se um novo nicho focado na contratação de empresas especializadas na construção 

de imóveis personalizados, que atendessem plenamente às necessidades 

particulares de cada interessado/contratante – e, ao mesmo tempo, permitisse que os 

locatários permanecessem focados na manutenção de seus negócios, ou seja, 

focados em seu core business. 

Especializada na construção de plantas industriais, lajes corporativas 

modulares, polos industriais e outros imóveis empresariais personalizados, esta nova 

indústria cresceu rapidamente e os contratos foram se tornando mais sofisticados para 

atender às necessidades desse novo mercado. 

Por se tratar de um contrato estruturado por muitas obrigações, o built to suit 

passou a ser uma excelente alternativa para locadores e locatários, uma vez que além 

de permitir que as mais diversas obrigações fossem inseridas dentro da mesma 

operação, ainda permite que os contratantes usufruam diversos benefícios 

econômicos: alternativas contábeis, melhora nos índices de liquidez, securitização de 

recebíveis, modernização das instalações, dentro outros. 

Contudo, em contrapartida a tais benefícios, o built to suit passou a expor o 

Judiciário e a doutrina vinculada ao tema a novos desafios e questionamentos. 

Dentro deste contexto, muito se discutiu sobre a importância de proteção do 

locador, que investirá na aquisição ou reforma substancial do imóvel, uma vez que 

essa modalidade contratual envolve a possibilidade de renunciar direitos materiais 

previstos na Lei de Locações (BRASIL, 1991) – como o da revisional (artigo 19) e o 

de denunciar o contrato pagando multa proporcional (artigo 4°) –, visando garantir a 

segurança jurídica necessária para buscar o retorno financeiro do investimento. 
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Contudo, pouco se falou, e ainda pouco se fala, sobre os riscos sob os quais o 

locatário ficará exposto. Dentro de um cenário em que, em tese, apenas o locador 

estaria exposto a riscos, a exposição do locatário, ainda mais em uma economia 

fragilizada, não chamou tanto a atenção da doutrina especializada e menos ainda do 

Judiciário para, na prática, mapear a real exposição. 

Como consequência direta da ausência de discussão, pouco se fala sobre o 

tratamento dado ao built to suit pela Lei de Registros Públicos, sobre os efeitos 

práticos da classificação do built to suit como sendo um contrato típico, atípico ou 

misto, e, ainda, sobre o fato de que o built to suit está efetivamente previsto na Lei de 

Locações.  

Oportuno, aqui, relembrar que a própria Lei de Locações surgiu como norma 

protetiva, dentro de um contexto histórico que visava proteger o locatário, em tese 

parte mais vulnerável da relação (TAVARNARO, 2009, p.19)5, sendo que o artigo 45 

da própria Lei de Locações6 confirma tal caráter protetivo. 

Em outras palavras, especificamente com base nos casos tratados pelo 

Judiciário, é possível afirmar que tal premissa não é seguida literalmente, e que não 

é dado muito enfoque para o built to suit sob a ótica do locatário. Logo, pouco se 

discute sobre a existência, ou não, de insegurança jurídica e tratamento desigual entre 

locador e locatário no contexto do built to suit. 

A reflexão sobre a incompatibilidade entre a Lei de Locações, que incluiu o built 

to suit como modalidade contratual, e a Lei dos Registros Públicos, que possui rol 

taxativo (numerus clausus) do que pode ser levado a registro perante o Registro de 

Imóveis e, ainda, rol exemplificativo (numerus apertus) do que pode ser averbado, é 

vital para que se possa garantir às partes a segurança jurídica necessária. 

Faz-se necessária, portanto, uma análise sobre a existência dos riscos sob os 

quais todas as partes estarão expostas, visando trazer segurança jurídica para o 

mercado e potencial elevação do volume de negócios.  

                                                 
5 “Entretanto, mesmo nesses tempos de excepcionalidade, não se pode deixar de considerar o 
candidato à locação como alguém em situação de desconforto, desigualdade, ante aquele que oferta o 
imóvel, ou pior, ante aquele que representa o ofertante do imóvel para locação, a parta da necessária 
devassa que se faz na vida econômica e moral do candidato e seu fiador.” (AGHIARIAN, 2015, p. 306). 
6 Art. 45 - São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos 
da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no art. 47, ou que afastem o direito 
à renovação, na hipótese do art. 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. 
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Adicionalmente, oportuno destacar que, enquanto o artigo 8º da Lei de 

Locações fala em “averbação” do contrato de locação na matrícula, o item 3 do inciso 

I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos fala em “registro”, fazendo com que a 

doutrina, as partes interessadas e o Judiciário acabem usando tais conceitos como se 

fossem sinônimos, trazendo ainda mais problemas em virtude do uso indistinto de 

expressões jurídicas com significados específicos e distintos. 

Embora existam outras discussões sobre o rol da Lei de Registros Públicos, a 

análise desta dissertação está limitada ao built to suit. 

Além de mapear os riscos, é necessário entender se a classificação do built to 

suit realmente deveria impactar a relação entre as partes e, ainda, mapear os aspectos 

econômicos que orbitam ao redor do built to suit, para que o contrato seja analisado 

em sua totalidade e não apenas no aspecto obrigacional. 

Sob a ótica do direito privado, é possível afirmar que a autonomia da vontade 

segue ganhando novas feições e que deverá ser sempre, evidentemente, exercida 

nos limites impostos pela legislação vigente, respeitando os valores sociais cada vez 

mais defendidos pela sociedade (GONÇALVES, 2009, p. 23).  

A validade de todos os atos originados da autonomia privada ficará, portanto, 

condicionada sempre à observância dos princípios estabelecidos pela ordem jurídica 

como um todo, e não apenas à vontade dos agentes. 

Respeitada a ordem jurídica vigente, o contrato jamais deverá ser utilizado para 

a prática de condutas lesivas e abusivas à sociedade como um todo, devendo sempre 

ser um mecanismo de afirmação de valores socialmente tutelados, sem olvidar, por 

óbvio, a sua função de satisfação do interesse privado. 

Contudo, talvez induzido por anos de relações abusivas entre consumidores e 

grandes empresas, principalmente com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor em setembro de 1990, o Judiciário, de um modo geral, tem colaborado 

para que haja uma sensível relativização das cláusulas e do quanto previsto 

inicialmente pelas partes. 

Nesse sentido, é possível afirmar que há um conflito entre defesa do 

consumidor e a defesa das relações de consumo, permitindo que haja situações em 

que os consumidores tenham “poderes” e não apenas “proteção”, ressaltando que o 

espírito do CDC e da política nacional de relações de consumo é a proteção das 

relações e não do consumidor diretamente. 
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Quando a análise é focada nos contratos imobiliários, a relativização parece 

ser ainda mais automática7, impactante e, na prática, a sensação é que o Judiciário 

introduziu, durante certo tempo, aleatoriamente conceitos de justiça pautados pela 

“equidade” (ZANETTI, 2012, p. 134). 

Ao sopesar criteriosamente as decisões proferidas pelos tribunais brasileiros, 

encontramos decisões pautadas pela análise superficial dos princípios (contratuais e 

legais), sem que a complexidade e os aspectos econômicos8 que orbitam ao redor 

das relações empresariais sejam levados em consideração. 

Em outras palavras, a mesma massificação dos serviços jurídicos e contratos 

foi replicada nas decisões judiciais fazendo com que os detalhes de cada caso fossem 

minimizados. 

Evidentemente, isso gerou graves consequências para o mercado imobiliário 

ao longo do tempo. 

Criou-se uma generalização tão grande dos institutos, que muitas das relações 

contratuais foram estereotipadas, quando deveriam, na verdade, individualmente 

interpretadas com mais cuidado. 

Inserido neste contexto, o mercado imobiliário, que há anos é apontado como 

grande “vilão” no Judiciário (CAMARGO, 2014) – em virtude do volume de processos 

vinculados à aquisição de imóveis na planta (devolução de comissão de corretagem, 

porcentagem de devolução dos valores pagos em caso de distratos, dentre outros) –, 

sofre as consequências dessa massificação e luta para se adaptar e manter a geração 

de negócios de maneira sustentável. 

Apesar de os contratos buscarem pré-fixar solução para a maior parte dos 

potenciais problemas que poderão surgir entre as partes, o Judiciário ignorou durante 

bom tempo o quanto inicialmente fixado pelos instrumentos particulares, decidindo por 

conta própria, na busca de uma interpretação supostamente mais razoável.  

                                                 
7 O crescimento exponencial do número de empreendimentos imobiliários fez com que o número de 
ações ajuizadas aumentasse consideravelmente. Tal aumento fez com que o TJSP elaborasse súmulas 
sobre o tema e, ainda, a Lei 13.786/18 fosse promulgada para regulamentar os distratos, tema muito 
relevante e que era responsável por boa parte das ações ajuizadas (anexo 1). 
8 “A análise econômica do Direito pode ser definida como a aplicação da teoria econômica para o exame 
das formações, estruturas, procedimentos e impactos econômicos da lei, da jurisprudência e das 
instituições legais. Não raramente, toda visão econômica que se volte para o Direito é designada como 
uma única linha de pensamento teórico. Essa concepção é pouco precisa, pois diferentes vertentes (as 
quais embasam em diferentes premissas e se preocupam com diferentes objetos de estudo), compõem 
o que se costuma chamar, indistintamente, análise econômica do Direito” (BERTRAND, 2008, pp. 27-
28). 
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Nesse sentido, exemplificando, enquanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

não pacificou os principais temas imobiliários relevantes através do julgamento de 

recursos repetitivos9, estabeleceu-se um verdadeiro caos, na medida em que foram 

proferidas as mais distintas e conflitantes decisões sem qualquer tipo de 

padronização, em que pese a semelhança dos contratos e a similitude do contexto 

fático dos casos. 

Na busca pela manutenção de preços competitivos e da eficiência, para evitar 

novos custos de transação10, as partes buscam, na medida do possível, fixar no 

contrato todos os desdobramentos que poderão ocorrer ao longo da relação entre elas 

e a execução das obrigações. 

Diferentemente dos contratos de compra e venda de imóvel na planta (em que 

nem sempre a relação contratual é composta por duas partes sofisticadas), no built to 

suit, invariavelmente, por ser um contrato empresarial, em virtude de toda a 

complexidade contratual e engenharia financeira envolvida, as partes podem ser 

consideradas sofisticadas e, portanto, paritárias, ainda que o projeto arquitetônico não 

esteja diretamente vinculado à construção de um projeto complexo, dado que muitas 

vezes será “apenas” um galpão industrial. 

Conforme já destacado, após a inclusão do artigo 54-A na Lei de Locações, o 

Judiciário paulista, especificamente, enfrentou por diversas vezes o tema que melhor 

representa os riscos do locador no built to suit (cobrança da multa integral e não 

proporcional, como na locação tradicional). 

                                                 
9 Embora a maior parte dos temas vinculados à aquisição de imóveis na planta, ao menos os principais, 
já tenham sido pacificados pelo STJ, ainda faltam alguns e, portanto, ainda existem decisões 
conflitantes (anexo 2). 
10 “A noção de eficiência é determinante para compreensão de quais sejam os objetivos da Escola de 
Chicago e Neo-Institucionalistas. Para adequado entendimento de sua percepção, deve-se primeiro 
apresentar a concepção de eficiência de Pareto, situação em que os recursos são alocados de modo 
que ninguém melhorará sem que alguém piore. A concepção de eficiência de Kaldor-Hicks, também 
chamada de princípio da compensação, diferentemente da concepção de Pareto, estabelece que uma 
mudança de estado que favoreça alguns em prejuízo de outros pode ser aceita, desde que os 
benefícios excedam os prejuízos e os beneficiados sejam potencialmente aptos a compensarem os 
prejudicados. Uma vez efetivada a compensação, tanto um como outros estarão em melhor situação 
que no estado original. [...] A teoria dos contratos incompletos funda-se na consideração de que 
quaisquer contratos são intrínseca e irremediavelmente incompletos. Não importa a grandeza do 
esforço para fazer previsíveis todas as situações que podem interferir no adimplemento adequado das 
obrigações: ela será sempre insuficiente para prever solução a todas as contingências que podem 
prejudicar a execução do contrato. [...] Custos de transação são os custos incorridos pelas partes no 
processo de efetivação de uma negociação. Nos dizeres de Williamson, são os ‘custos ex ante de 
rascunhar, negociar e salvaguardar um acordo e, especialmente, os custos ex post decorridos da má 
adaptação e necessidade de ajustamento, emergentes das ocasiões em que a execução contratual é 
comprometida por lacunas, erros, omissões e perturbações não preditíveis.’” (BERTRAND, 2008, pp. 
55-61). 
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Portanto, já se posicionou, após processo de evolução na análise e 

compreensão desta relação contratual tão específica, no sentido de que a multa pela 

rescisão antecipada pelo locatário, com previsão de “aceleramento” dos aluguéis 

vincendos, não seria abusiva e que, por isso, poderia o locador cobrar a integralidade 

dos valores exatamente em virtude da natureza específica do contrato. 

Mais do que buscar reestabelecer o “equilíbrio contratual”, o Judiciário, após 

justificável período de maturação, entendeu a complexidade do contrato em tela e a 

essência da operação que estava sendo julgada. 

No built to suit o locador assume o risco de adequar o imóvel para o locatário, 

mediante prévia aquisição do terreno, construção ou substancial reforma, e a única 

maneira de recuperar o investimento será através de um contrato longo – prazo médio 

de 15 a 20 anos –, exatamente para permitir que o locador consiga não apenas 

recuperar o que investiu, mas também lucrar com a operação. 

Essa breve contextualização deixa claro que o built to suit não é uma simples 

locação e que, portanto, não poderia receber do Judiciário o tratamento sem as 

devidas ponderações; até mesmo porque o built to suit já comprovou ao longo dos 

últimos anos que pode trazer diversos benefícios para as partes, como já afirmado 

acima, e que representa um excelente mecanismo alternativo para o aquecimento da 

economia. 

As locações urbanas ou de temporada, embora previstas na mesma Lei, 

possuem tratamento específico e assim também deveria ocorrer com o built to suit, 

ressaltando, novamente, que a Lei 8.245/91 é uma norma protetiva e, ainda que sejam 

necessárias a ponderações esperadas, tal característica não poderá ser renegada ao 

locatário em um built to suit. 

Assim, é de suma importância que o instituto siga sendo estudado e que os 

riscos do locatário também sejam avaliados para que a autonomia das partes, o 

equilíbrio contratual e o espírito do contrato sejam respeitados em sua essência11. 

Mesmo que não haja discussão tão intensa no Judiciário sobre o fato de que 

os contratos, de um modo geral, são incompletos, jamais se conseguirá estipular 

                                                 
11 “A função social do contrato não inverte, nem elide, as diretrizes gerais que estão assentes sobre o 
processo de interpretação contratual. Devem ser interpretadas, em primeiro lugar, as declarações 
negociais manifestadas, e as intenções das partes conforme nelas consubstanciadas e explicitadas 
pelos respectivos comportamentos (art. 112 do Código Civil). Essa interpretação deve ser orientada 
pelo princípio da boa-fé objetiva e pelos usos e costumes do lugar da celebração (art. 113 do Código 
Civil)” (HADDAD, 2013. p. 250). 
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100% dos possíveis cenários e situações que as partes poderão estar sujeitas ao logo 

da relação (seja pelo alto custo de transação envolvido em cada um desses cenários 

ou pela imprevisibilidade da situação). 

A análise da real intenção das partes deveria incentivar o Judiciário a ser mais 

cauteloso e a não simplificar as disputas à simples quantificação de perdas e danos, 

na maior parte das vezes nada efetiva (CRASWELL, 1991). 

Tanto nos contratos de adesão quanto nos contratos compostos por múltiplas 

obrigações haverá uma cadeia de relações orbitando ao redor da relação contratual 

principal e tais particularidades não poderão ser deixadas de lado pelas partes, 

tampouco pelo Judiciário, uma vez que essa visão simplista de “perdas e danos” nem 

sempre é eficiente. 

Nos contratos, de adesão ou complexos, as partes se veem obrigadas a seguir 

certas normas cogentes, que trazem as regras básicas envolvidas naquela relação 

contratual específica. 

Contudo, ainda possuem liberdade para contratar e moldar o vínculo contratual 

à realidade fática e aos interesses existentes no momento em que a relação contratual 

é formalizada. 

Em seu ensaio publicado no The Yale Law Journal, o autor Robert Gertner 

(1989) cita Richard Posner para justificar a importância dessa customização e seus 

impactos de ordem econômica, destacando, na linha do que já se disse, que na grande 

maioria das vezes é menos custoso para as partes estimar perdas e danos ex ante do 

que correr o risco de deixar o Judiciário quantificar ex post. 

Contudo, é evidente que em muitas situações, por questões estratégicas 

envolvendo cada uma das partes, os contratos não são elaborados com todas as 

informações existentes. 

No built to suit, por exemplo, uma eventual cláusula fixando valor para 

indenização em caso de retomada do imóvel pelo locador poderia, no fim, gerar uma 

insegurança muito maior ao locatário. 

Qual a consequência, então, de o Judiciário, generalizar as relações contratuais 

mesmo quando sofisticadas? Essa é uma das questões que se busca responder 

nessa dissertação. 

É evidente a importância da reflexão sobre como os contratos estão sendo 

discutidos e relativizados no Judiciário, bem como sobre os riscos envolvendo 

análises genéricas que não enfrentam a essência do negócio jurídico entabulado 
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pelas partes, tampouco as consequências econômicas para a cadeia de envolvidos 

na relação contratual. 

Contudo, sob a ótica efetiva dos riscos sob os quais o locatário do built to suit 

está exposto, não parece ser o Judiciário a única variável a ser explorada para fins de 

mapeamento destes riscos. 

O built to suit ainda não é uma ferramenta contratual totalmente difundida no 

mercado imobiliário, mas há, sem dúvida, claro potencial para sua difusão, de sorte 

que persiste divergência doutrinária sobre a tipicidade desse contrato, mesmo após a 

introdução do artigo 54-A na Lei n° 8.245/1991. 

Isso faz com que o questionamento sobre a existência, ou não, de relativização 

da eficácia da cláusula de vigência no built to suit permaneça aberto tal qual a 

discussão sobre sua apresentação perante o Registro de Imóveis, trazendo 

insegurança para o mercado e partes envolvidas. 

O tema, em que pese passar desapercebido, poderá ganhar outros contornos 

e surpreender locatários com o aquecimento da economia, até mesmo diante de uma 

crise global inesperada, uma vez que locadores poderão ser tentados a venderem 

seus imóveis. 

Nesse contexto, embora seja possível afirmar que boa parte dos contratos de 

built to suit não são levados ao Registro de Imóveis (uma vez que os locatários ainda 

se sentem seguros por entenderem que não surgirá nenhum outro interessado em 

ocupar um imóvel tão específico, feito sob medida, e, ainda, em virtude dos altos 

custos com emolumentos), a ausência de definição sobre o tema poderá criar uma 

onda de incertezas que enfraquecerá um modelo contratual tão multifuncional. 

Importante, de qualquer maneira, destacar que o problema já existe e que 

talvez seja ainda maior, possivelmente mascarado sob a égide da confidencialidade 

das arbitragens – modalidade de solução de conflitos usualmente utilizada no built to 

suit e nos contratos imobiliários mais sofisticados. 

Todavia, visando afastar qualquer aspecto meramente hipotético que a 

discussão possa representar, oportuno ressaltar que o Tribunal de Justiça de São 

Paulo já apreciou o tema e decidiu pela irregistrabilidade do built to suit levando em 

consideração exatamente sua suposta atipicidade e o rol taxativo da Lei de Registros 

Públicos12. 

                                                 
12 “A matéria em análise limita-se a possibilidade de registro em sentido estrito de contrato atípico, todo 
o mais ultrapassando o feito administrativo em julgamento, pois suprimida à apreciação do Registrador 
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De qualquer maneira, considerando que o built to suit ainda é um contrato 

pouco difundido (potencial de ser muito mais utilizado e o mercado vem registrando 

esse crescimento), com o passar dos anos, considerando eventual aumento de 

investimento de capital estrangeiro, a existência de uma crise econômica mundial ou, 

ainda, a difusão do built to suit como alternativa (residencial ou com o poder público), 

o problema com o registro perante o Registro de Imóveis, para fazer valer a cláusula 

de vigência, talvez torne a situação insustentável. 

O debate sobre o assunto tem sido superficial até aqui, razão pela qual é latente 

a importância de aprofundar a análise do tema e propor soluções práticas que tragam 

maior segurança jurídica para as partes envolvidas e, consequentemente, auxilie o 

marcado imobiliário. 

  

                                                 
Imobiliário e do Juiz Corregedor Permanente quanto à viabilidade de simples averbação. É 
indispensável para o registro de um título expressa previsão no art. 167, I, da Lei de Registros Públicos, 
ou em outra Lei. O instrumento particular de locação atípico, como nomeado às fls. 28 pelo apelante, 
não encontrou nenhuma autorização legal a franquiar o ingresso no sistema registral nos termos 
requeridos, como bem qualificado pelo Oficial do RI. Bem observou o Oficial do 16º RI no requerimento 
de dúvida que ‘as partes não podem, a seu critério, excluir a aplicação de determinadas disposições 
da lei, que não servem ao propósito do negócio realizado. E as partes fizeram isso, excluindo, por 
exemplo, a possibilidade de ação revisional. No contrato em questão, realmente, não pode caber ação 
revisional, mas essa característica também mostra que não se trata de contrato de locação’. O negócio 
jurídico em análise para fim de registro ultrapassa e modifica a Lei Civil sobre locação apesar da 
intitulação equivocada de contrato de locação atípico.” (VRPSP, 2012). 



21 
 

2 ASPECTOS PRÁTICOS DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS CONTRATOS 

2.1 Classificação jurídica do built to suit e a divergência doutrinária sobre o 
tema 

 

A classificação dos contratos, em uma primeira análise, ainda superficial, pode 

parecer não ter muita utilidade prática, não apenas em virtude das diversas 

divergências acadêmicas que poderão ser encontradas, mas também porque a maior 

parte das relações contratuais já foram enraizadas nas entranhas da sociedade, que 

empiricamente já sabe o que esperar de cada um dos tipos contratuais. 

Contudo, quando falamos de um contrato não tão usual, “novo” ou, ainda, que 

envolva diversas obrigações simultâneas, a importância da classificação passa a 

ganhar maior destaque, dado que as partes envolvidas poderão se valer das 

particularidades, natureza e classificação deste contrato para conseguirem examinar 

de maneira mais profunda e precisa o modelo contratual escolhido (GONÇALVES, 

2009, p. 67), trazendo mais segurança jurídica no cumprimento das obrigações parte 

a parte. 

Com relação à importância e às consequências desta análise sob a ótica da 

classificação contratual, Sílvio de Salvo Venosa (2002) reforça o entendimento de que 

a importância não é meramente acadêmica, mas que seria: 

(...) pré-requisito do exame de qualquer contrato. De acordo com a 
espécie de contrato sob exame na prática jurídica, há distintas 
consequências com distintas formas de interpretação e enfoque da 
posição das partes e do objeto contratado. Cada contrato apresenta 
vestes diversas. [...] Classificar o contrato é uma premissa inicial para 
examinar sua natureza jurídica e, consequentemente, seus efeitos, 
assim como a classificação de todo e qualquer negócio jurídico tem 
essa finalidade. (p. 389). 
 

Os contratos, de um modo geral, podem ser classificados quanto à (i) carga de 

obrigação das partes (unilaterais, bilaterais ou plurilaterais), (ii) vantagens patrimoniais 

(gratuitos ou onerosos – aleatório/comutativo), (iii) condições do negócio (paritários 

ou adesão), (iv) momento de execução da obrigação (instantânea, diferida e de trato 

sucessivo), (v) qualidade das pessoas (personalíssimos ou impessoais), e, sem 

prejuízo de eventuais outras classificações, (vi) quanto à previsão legal (típico, atípico 

– puro ou misto), sendo este último ponto o mais relevante para a discussão e análise 

do built to suit (GONÇALVES, 2009, pp. 68-93; VENOSA, 2002, pp. 390-430). 
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Sílvio de Salvo Venosa (2002) mais uma vez ressalta a importância da 

classificação dos contratos sem, contudo, deixar de ressalvar a existência de 

divergência entre os doutrinadores: 

A classificação dos contratos, portanto, serve para posicionar 
corretamente o negócio jurídico no âmbito do exame de seu 
adimplemento e inadimplemento, questão crucial para o jurista. Doutro 
lado, como o trabalho é doutrinário, nem sempre há absoluta 
coincidência na classificação entre vários autores, mormente no que 
diz respeito às novas manifestações contratuais. Contudo, as 
classificações tradicionais estão consolidadas, o que não arrefece 
novos enfoques, que são necessários no dinamismo das relações 
negociais. Portanto, para que o estudioso dos contratos tenha uma 
visão ao mesmo tempo geral e setorizada de cada um, importante é 
situá-lo dentro das várias classes (p. 390). 

 

Evidente, portanto, que a classificação dos contratos não tem fins meramente 

acadêmicos e deve ser levada em consideração pelas partes e operadores do direito 

para melhor análise e projeção das obrigações contratuais, bem como para a definição 

do regime jurídico aplicável. 

Conforme já antecipado, dentre os diversos tipos de classificação considerados 

pela doutrina clássica, para análise do built to suit, sua classificação quanto à previsão 

legal (típico, atípico – puro ou misto) é o que realmente merece atenção e pesquisa. 

Nesse sentido, é importante relembrar que a classificação dos contratos como 

sendo “típicos” ou “atípicos” representa uma evolução histórica daquilo que os 

romanos entendiam como sendo contratos “nominados” ou “inominados”13. 

A despeito da visão clássica que pontua os contratos como sendo “nominados” 

ou "inominados”, Fernanda Benemond (2015) afirma que tais termos devem “ser 

utilizados com a devida cautela. Existem contratos que, apesar de terem nome e 

serem citados pelo legislador, não foram legalmente regulados até o momento” (p.81). 

A ressalva feita pela autora vai ao encontro dos ensinamentos de Silvio de 

Salvo Venosa (2010): 

Se a avença contratual tiver por objeto regular relação negocial menos 
comum, ou sui generis, mais ou menos empregadas na sociedade, 

                                                 
13 “No Direito Romano, distinguiam-se os contratos nominados dos inominados, segundo fossem eles 
designados pelo seu nome ou não. Os contratos nominados eram formas contratuais completas, as 
quais geravam efeitos jurídicos plenos. Eram esses contratos protegidos por ações, possibilitando a 
execução coativa. Eram os mais importantes contratos nominados em Roma os de compra e venda 
(emptio-venditio), mútuo, sociedade, locação de serviços, comodato e permuta ou troca. [...] O 
formalismo do Direito Romano não permitia de início proteção aos contratos inominados. O fundamento 
contratual do Direito Romano antigo residia no nominalismo (ou tipicidade, modernamente falando).” 
(VENOSA, 2002, p. 409). 
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mas não descrita em lei específica, estaremos perante um contrato 
atípico (ou inominado segundo a doutrina mais antiga). [...] Contudo, 
o contrato pode ser mencionado ou referido por uma lei, que por si só 
o ‘nomina’, mas não o converte em contrato típico. Por isto, ter um 
nome no sistema legal não basta, importa que o contrato além de 
nominado, seja regulado por lei. Esse é o sentido técnico que se dá ao 
contrato típico (pp. 419-422). 

 

Em suma, os contratos típicos podem ser definidos como aqueles que são 

suficientemente regulados em lei, com detalhes e requisitos mínimos já fixados, ao 

passo que permitem que as partes adotem um modelo ou referência, com base na 

legislação, e não precisem se preocupar com as cláusulas, dado que a própria 

previsão legal já é o bastante (VASCONCELOS, 1995, p. 8). 

Os contratos atípicos, por sua vez, não são regulados pela lei (BENEMOND, 

2015, p. 80), ou seja, “não encontram suas linhas definidoras nos modelos legais” 

(SZTAJN, 1987, p. 17). 

Em outras palavras, segundo Fernanda Benemond, “os contratos típicos 

recebem do ordenamento jurídico uma regulamentação particular, e apresentam-se 

com um nome, ao passo que os atípicos, embora possam ter um nome, carecem de 

disciplina particular.” (BENEMOND, 2015, p. 82). 

Considerando que o built to suit está expressamente previsto pelo artigo 54-A 

da Lei nº 8.245/1991, este fato já seria suficiente para que ele seja classificado como 

sendo um contrato típico? Por outro lado, considerando que o imóvel, objeto do 

contrato, será construído sob medida ou receberá substancial reforma, poderia ser 

considerado um contrato atípico ante a necessidade de se socorrer a outros institutos 

contratuais como empreitada ou compra e venda, por exemplo, para complementar 

sua regulamentação? 

Além de possuir, evidentemente, elementos intrínsecos vinculados à locação 

(cessão de uso por tempo determinado mediante remuneração), o built to suit possui 

elementos vinculados à empreitada em virtude da necessidade de construção ou 

reforma substancial e, ainda, poderá possuir elementos de venda e compra quando 

houver a necessidade de aquisição de terreno pelo contratado/locador. 

Nas palavras de Alexandre Gomide (2017), “não nos parece existir um tipo de 

referência dominante” (p. 63), e as características advindas do contrato de locação 

não seriam, portanto, mais importantes do que a previsão legal do Código Civil sobre 

os contratos de empreitada e compra e venda.  
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Gomide (2017) ainda faz referência à definição de Álvaro Villaça de Azevedo, 

esclarecendo que “o elemento típico, quando somado a outro elemento típico, ou 

mesmo atípico, desnatura-se, compondo-se esse conjunto de elementos um novo 

contrato, uno e complexo, com todas as suas obrigações, formando algo individual e 

indivisível.” (p. 63). 

Outra modalidade contratual que sofreu com as divergências doutrinárias 

vinculadas à sua classificação jurídica é o contrato de locação em shopping center.  

Embora esteja previsto no artigo 54 da Lei de Locações, os contratos de 

locação em shopping center também são considerados como sendo atípicos mistos, 

na medida em que seus elementos extrapolam uma locação convencional, pois são 

compostos por diversas particularidades que valorizam a autonomia privada com a 

criação de obrigações distintas da locação (AZEVEDO, 2004, pp. 184-185).  

Diferentemente do contrato de locação em shopping center, que também é 

composto por elementos contratuais alheios à locação, atualmente o 

locatário/contratante de um built to suit não possui ampla proteção como em uma 

locação de shopping center, na medida em que o built to suit não pode ser levado a 

registro em virtude da sua “atipicidade”. 

Aqui encontra-se o núcleo de toda a discussão e, por conseguinte, da 

divergência quanto à classificação do built to suit. Indiscutível dizer que a Lei n° 

12.744/2012 representa um divisor de águas no que diz respeito à regulamentação do 

built to suit, sendo que a “decisão” sobre a tipicidade ou não do built to suit gera 

consequências gravíssimas em virtude do regime jurídico que será aplicável. 

Enquanto o próprio projeto de lei que o insere no mundo jurídico o trata como 

built to suit, submetido e integralmente vinculado à Lei de Locações, indicando 

potencialmente sua tipicidade, o texto da lei em si fala em construção ajustada e 

favorece a corrente que o classifica como um contrato atípico. 

No relatório do Projeto de Lei nº 6.562 (BRASIL, 2009), o relator, Deputado 

Ricardo Berzoini, é preciso ao definir que: 

Trata-se de Projeto de Lei que visa a excepcionar das normas gerais 
vigentes para os contratos de locação a nova modalidade contratual 
denominada built to suit, ou seja, casos em que a parte interessada 
em alugar um imóvel para desenvolvimento de uma atividade 
empresarial contrata com um empreendedor imobiliário a aquisição de 
um terreno e a construção ou reforma do prédio de acordo com os 
interesses e necessidades do ocupante, que é locado para ele pelo 
empreendedor por longo prazo. Tal contrato decorre da facilidade para 
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as empresas em não comprometer seus ativos com a construção do 
edifício, sendo vantajoso também para o construtor, que realiza 
projetos de construção já garantidos antecipadamente. O direito é 
dinâmico e deve mudar conforme se modifica a vida social e suas 
exigências. Como tais contratos built to suit são cada vez mais 
frequentes, é forçoso que a lei os ampare e garanta seu cumprimento. 
Também se impõe que nossa lei dê uma denominação nacional ao 
novo instituto, razão pela qual propomos a denominação contrato de 
construção ajustada. A locação contida no bojo dos contratos de 
construção ajustada terá amparo diferenciado da lei locatícia, 
prevalecendo os ajustes entre as partes estabelecidos de acordo com 
as necessidades que geraram aquela construção. 
 

Conforme já antecipado, em que pese o próprio projeto de lei tratar a 

modalidade contratual dentro do escopo e proteção legal da Lei de Locações, a 

classificação do built to suit como sendo um contrato atípico ou atípico misto, conforme 

será aprofundado no próximo item, traz impactos severos aos contratantes. 

Nesse sentido, considerando tudo o quanto já exposto até aqui, muito mais 

simples a tarefa de classificar e limitar os aspectos de aplicação do built to suit antes 

de sua positivação. 

Em outras palavras, por se tratar de um contrato complexo que (na época) não 

possuía previsão legal e era composto através de uma construção que incluía 

aspectos de locação, de empreitada e até mesmo de venda e compra, sua atipicidade 

era inquestionável. 

Em virtude da ausência de previsão legal, ficava mais nítida a equivalência de 

importância dos aspectos que sustentam o built to suit através de elementos 

intrínsecos a uma locação, uma empreitada e até uma venda e compra, como bem 

resumido por Alexandre Gomide (2017) na mesma obra acima citada: 

Antes da promulgação da Lei 12.744/2012, poderíamos defender que 
o contrato built to suit se tratava de modalidade contratual atípica 
mista, sem que existisse qualquer tipo dominante. Não havia 
regulamentação legal. A liberdade contratual e a autonomia privada é 
que ditavam as regras contratuais (pp. 63-64). 

 
A partir da vigência da Lei 12.744/2012, a tipicidade ou não do built to suit 

ganhou contornos de complexidade e, consequentemente, de divergência. 

Para os autores que defendem a tipicidade do built to suit14, o fato de o contrato 

ter sido inserido dentro da Lei de Locações não passa desapercebido, pelo contrário. 

                                                 
14 Luiz Antônio Scavone, Paula Miralles de Araújo e Daniel Gomes. 



26 
 

Exatamente por estar previsto como modalidade de locação, lembrando a 

intenção do legislador, é que defendem sua tipicidade a despeito de o contrato 

precisar de guarida em outros textos legais. 

Luiz Antônio Scavone (2019) defende que o built to suit é uma locação de 

imóveis: 

Resta saber se o contrato built to suit é ou não um contrato de locação 
subsumido à Lei do Inquilinato. Sentimos que a resposta positiva se 
impõe. Isto porque a locação de imóveis urbanos nada mais é que a 
cessão temporária de uso de imóvel para fins urbanos mediante 
pagamento de retribuição denominada aluguel, exatamente o que 
ocorre no contrato built to suit. Não é, por óbvio, pelo simples fato de 
se alterar o nome de um contrato ou de sua contraprestação que 
também se alterará a sua natureza jurídica. Ainda assim, poder-se-ia 
sustentar que o contrato built to suit se caracteriza pela cessão de um 
imóvel construído de acordo com as necessidades do locatário. 
Entrementes, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a 
natureza jurídica do contrato em tela: locação de imóvel.  

 
Seguindo a mesma linha que Scavone, encontramos, ainda, Paula Miralles de 

Araújo (2014) e Daniel Gomes (2019), respectivamente: 

Não se pode negar que o contrato built to suit foi qualificado 
legalmente como uma espécie de locação, operação que, a nosso ver, 
é acertada. Primeiramente, porque não se pode negar que o contrato 
built to suit pode ser facilmente reconduzido ao contrato de locação, 
inclusive, seus elementos essenciais. Além disso, porque o exame da 
extensão da autonomia das prestações adicionais que são apostas à 
figura contratual da locação (aquisição, construção ou reforma do 
imóvel) não são suficientes para desviar o contrato do referido tipo 
legal. [...] Com efeito, os deveres do locador enumerados pelo artigo 
22 não são taxativos. Assim, embora sejam típicos, não impedem a 
previsão de outros no contrato (p.40). 
 
Importante observar que a atividade empresarial dos contratos built to 
suit, seja ela decorrente de execução da construção nos moldes 
propostos pela contratante, ou a reforma da edificação existente para 
atender a suas exigências, foi tipificada e passou a ser regulamentada 
pela lei de locação de imóveis urbanos. Pelo tratamento agora dado 
pela lei, os contratos built to suit são contratos de locação com 
elementos próprios, que os tornam mais específicos, diferenciam do 
contrato de locação ordinário. É correto afirmar então que os contratos 
built to suit são uma espécie do qual o contrato de locação é um 
gênero (p.52). 

 
Todavia, mesmo após a positivação do built to suit em 2012, o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo manteve sua posição em um julgamento que será 

posteriormente abordado e, portanto, segue considerando que esse tipo de contrato 

deve ser interpretado como sendo atípico. 
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De fato, o entendimento majoritário tem considerado o contrato built to suit 

como sendo atípico, especificamente na modalidade atípico misto.  

Especialistas como Fernanda Benemond e Alexandre Gomide entendem que, 

mesmo diante da previsão do built to suit na Lei de Locações, o contrato não poderá 

ser considerado típico, uma vez que, dentre outros fatores, depende 

consideravelmente de outros institutos e, consequentemente, de outras leis. 

De maneira bem objetiva, Alexandre Gomide (2017) resume os motivos que 

justificariam a atipicidade do contrato ao explicar que: 

Embora referido na Lei do Inquilinato, não pode ser qualificado como 
hipótese de contrato locativo, mas um contrato atípico misto. Uma vez 
que o built to suit é um contrato firmado já com alguma frequência no 
Brasil, também podemos classificá-lo como contrato socialmente típico 
(o que não retira o seu caráter de atipicidade) (p. 69). 

 

Além da justificativa de Gomide, que sustenta sua definição com base em 

outros doutrinadores15, importante destacar a atipicidade do built to suit sob a ótica de 

Fernanda Benemond (2015): 

Mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 12.744/2012, os contratos 
built to suit classificam-se como atípicos mistos. São atípicos, pois, a 
nosso ver, ainda não existe regulamentação específica razoavelmente 
completa para o tipo contratual, de tal modo que seja possível 
contratar por referência, sem que as partes tenham de clausular o 
fundamental do contrato. Além disso, a regulamentação existente para 
o tipo contratual não traz segurança jurídica necessária às partes na 
decisão dos casos controvertidos (p. 90). 

 

Prevalece, portanto, o entendimento que sopesa o fato de o built to suit estar 

positivado e vincula os critérios para sua classificação ao fato de que não há na Lei 

de Locações elementos suficientes para sua regulamentação: 

Não há regulamentação legislativa suficiente a ponto de identificar a 
disciplina básica completa ou quase completa de seus aspectos mais 
relevantes, a ponto de possibilitar às partes e ao juiz a identificação 
das regras aplicáveis para fins de interpretação e integração quando 
se isso se fizer necessário (ARAUJO, 2014, p. 40).  
 

                                                 
15 Alexandre Gomide (2017, pp.66-69) cita outros autores como Rodrigo Xavier Leonardo, Luiz Augusto 
Haddad Figueiredo, Alexandre Navarro, Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e José Paulo Marzagão 
como defensores da atipicidade do contrato. Em comum, todos os autores, de um modo geral, 
entendem que a inserção na Lei de Locações não é suficiente para afastar a atipicidade do contrato, 
principalmente porque ele segue altamente dependente de outros contratos típicos (empreitada, venda 
e compra) e que a fusão destes institutos crava a atipicidade ao contrato.  



28 
 

Oportuna, ainda, a ressalva feita pelos doutrinadores que defendem a 

atipicidade do built to suit, mas destacam a distinção entre os contratos atípicos e os 

contratos coligados, na medida em que nos contratos coligados há cumulação de 

negócios jurídicos sem que haja confusão ou interferência nas peculiaridades de cada 

um16. 

Em que pese as robustas e bem fundamentadas justificativas apresentadas 

pelos doutrinadores que sustentam a atipicidade (atípico misto) do built to suit, nossa 

opinião é divergente. 

Na linha do quanto defendido por Luiz Antônio Scavone, Paula Miralles de 

Araújo e Daniel Gomes, entendemos que o built to suit é um contrato típico. 

É inegável que se trata de um contrato complexo, composto por múltiplas 

obrigações e estruturado financeiramente para ser de longo prazo, esculpido através 

da fusão de diversos tipos contratuais, tais como a empreitada e a venda e compra.  

Contudo, entendemos veementemente que tais contratos são “meios” que 

visam a um único contrato fim: a locação – razão pela qual seria um contrato típico. 

Em outras palavras, a essência do built to suit, não é a empreitada (seja via 

construção ou reforma substancial), tampouco a compra do imóvel, isoladamente, 

mas sim sua junção à locação por tempo determinado de referido imóvel que atenderá 

às necessidades impostas pelo locatário. 

Tal entendimento, ao nosso ver, vai, inclusive, ao encontro do que foi pensado 

pelo legislador.  

Conforme já destacado, no relatório do Projeto de Lei nº 6.562 (BRASIL, 2009), 

o relator, Deputado Ricardo Berzoini, foi preciso ao definir que o “Projeto de Lei que 

visa a excepcionar das normas gerais vigentes para os contratos de locação a nova 

modalidade contratual denominada built to suit”. 

Todavia, a despeito da previsão do artigo 54-A e a clara intenção do legislador, 

de fato prevalece o entendimento de que o built to suit é um contrato atípico. Nesse 

sentido, algumas das consequências da suposta atipicidade do built to suit estão 

                                                 
16 “Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, de forma clara, ensinam-nos que na coligação 
contratual os negócios jurídicos apenas se cumulam, porém não se misturam ou se confundem, pois 
cada qual preserva suas peculiaridades. Já nos contratos atípicos mistos, há a fusão, em um só 
negócio, de elementos contratuais distintos, que, além de perderem a sua autonomia no esquema 
negocial unitário derivado, fazem simultaneamente parte do conteúdo deste.” (GOMIDE, 2017, pp.82). 
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passando desapercebidas, ou não estão recebendo a devida atenção pela grande 

maioria dos doutrinadores. 

O intuito deste trabalho é exatamente jogar luz à esta discussão, que ainda tem 

sido tímida. 

 

2.2 A importância da classificação para o built to suit e suas consequências 

 

Considerando que o contrato de built to suit é um contrato atípico misto e 

respeitando o entendimento que hoje prevalece, imperiosa a análise da disciplina 

jurídica aplicável, além de ser necessário especificar quais são as consequências de 

sua classificação que merecem atenção. 

Assumindo, como já dito, que o built to suit se trata de contrato atípico misto, 

ou seja, modalidade contratual complexa que representa a fusão de mais de um tipo 

contratual, inevitável que surjam também os questionamentos sobre hierarquia de 

normas e, efetivamente, qual norma deverá preponderar no momento em que houver 

divergência sobre a interpretação dos contratos. 

Para exemplificar a dificuldade sobre o tema, Alexandre Gomide faz um 

comparativo novamente com o contrato de utilização de espaços em shopping 

centers: contratos que, assim como o built to suit, são vistos pela doutrina majoritária 

como sendo atípicos mistos, embora possuam previsão legal na Lei de Locações17. 

Em outras palavras, para análise da hierarquização do regime jurídico a ser 

aplicado, além das cláusulas contratuais estabelecidas pelas partes18, deverão ser 

levados em consideração a Lei de Locações, o Código Civil, com seus princípios 

gerais e previsões sobre empreitada e venda e compra, e, ainda, os usos e costumes 

vinculados ao racional econômico que orbita os contratos de built to suit. 

                                                 
17 “Ao incluir os contratos de shopping center no bojo da Lei do Inquilinato, o legislador criou uma 
situação inusitada. Se fosse entendido o contrato como típico, em primeiro lugar, deveriam prevalecer 
as regras da Lei do Inquilinato. Mas a leitura do art. 54 determina que nas relações entre lojistas e 
empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos 
de locação. [...] Verifique, portanto, que a confusão criada pelo legislador trouxe problemas de ordem 
prática, que mesmo após muitos anos da edição da Lei do Inquilinato, ainda não encontrou a 
pacificação que se esperava.” (GOMIDE, 2017, pp.92-96). 
18 Cabe destacar que as partes aqui são muito mais paritárias do que em uma locação convencional 
ou, ainda, do que em uma locação de shopping center e, portanto, ainda mais relevância no que está 
previsto no contrato.  
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Para permitir essa análise de hierarquia, a doutrina apresenta, de um modo 

geral, quatro teorias: (i) da absorção (o tipo principal absorve os demais), (ii) da 

combinação (junção dos tipos), (iii) da aplicação analógica (equidade) e, ainda, (iv) da 

criação (criação de um novo tipo). 

Contudo, nenhuma das aplicações é suficientemente eficaz, sendo que, nas 

palavras de Alexandre Gomide (2017), “nenhuma delas se apresenta como uma 

fórmula segura e absolutamente suficiente para regrar a disciplina jurídica dos 

contratos atípicos mistos” (p.101). 

Alexandre Gomide conclui, ainda, no tocante à hierarquização das normas para 

interpretação dos contratos de built to suit, que: 

Como principal norte, o intérprete deve observar com destaque as 
disposições contratuais firmadas pelas partes. Nossa opinião é que 
não sendo ultrapassados os limites da Lei 12.744/2012, devem 
prevalecer as condições contratuais estabelecidas pelas partes. A 
aplicação das demais regras de direito material da Lei 8.245/1991, da 
empreitada e compra e venda são aplicáveis de forma subsidiária 
(GOMIDE, 2017, p.104). 

 

Evidente, portanto, que as consequências de classificar o built to suit como um 

contrato atípico são graves e dificulta a definição sobre o regime jurídico aplicável 

fazendo com o que o próprio Alexandre Gomide (2017), defensor do built to suit  como 

contrato atípico, afirme inexistir um critério científico seguro o suficiente para 

disciplinar a hierarquia de fontes jurídicas. 

Adicionalmente, as críticas à defesa da atipicidade são reforçadas também pelo 

fato de que, após prestigiar a autonomia privada, a Lei das Locações surge como 

principal regime jurídico aplicável. 

Por considerar o contrato como sendo típico, não haveria que se falar em teoria 

da absorção, uma vez que a essência locatícia prevaleceria e os demais regimes 

jurídicos que orbitam ao seu redor seriam subsidiários, podemos ser analisados como 

elementos secundários para complementar. 

Todavia, por mais que a atipicidade reforce a primazia da autonomia privada, 

não é possível deixar em segundo plano todas as particularidades e complexidades 

já destacadas e que fazem parte da construção econômica que viabiliza o built to suit 

para ambos os contratantes, tornando a discussão sobre o regime jurídico aplicável 

extremamente rica e relevante. 
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Conforme já antecipado e, ainda, visando focar a discussão nos aspectos 

práticos, os principais debates que surgiram entre os doutrinadores e perante o 

Judiciário envolviam basicamente temas vinculados à proteção do locador/contratado. 

A importância de proteção para o locador/investidor está na possibilidade de 

renúncia a direitos materiais previstos na Lei do Inquilinato (BRASIL, 1991), como o 

da ação revisional (artigo 19), e na discussão sobre a impossibilidade de o locatário 

denunciar o contrato pagando multa proporcional (artigo 4º), visando garantir a 

segurança jurídica necessária para buscar o retorno financeiro do investimento 

realizado para construir/adequar o imóvel ao locatário. 

A fixação do entendimento de impossibilidade de pagamento da multa 

proporcional comprovou a relevância do cuidado na hora de se interpretar os contratos 

de built to suit e sopesar a manutenção, ou não, no Judiciário daquilo que as partes 

fixaram quando estruturaram a operação. 

Atualmente, conforme já se disse, está pacificado o entendimento de que o 

locador/investidor pode cobrar antecipadamente a totalidade do contrato a título de 

multa. 

Todavia, as consequências da classificação do built to suit como sendo um 

contrato atípico misto, e as consequências de como serão interpretadas as cláusulas 

não afetam apenas os locadores, no tocante aos pontos acima destacados. 

A eficácia da cláusula de vigência na locação e, consequentemente, o nível de 

exposição e riscos sob os quais o locatário está exposto também é resultado direto 

das consequências acima abordadas; contudo, injustificadamente, jamais recebeu a 

mesma atenção. 

A cláusula de vigência está prevista no artigo 8° da Lei 8.245/199119 e garante 

ao locatário a manutenção do vínculo locatício em caso de venda do imóvel para um 

terceiro, desde que o contrato de locação (i) seja por tempo determinado, (ii) tenha 

                                                 
19 Art. 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o 
prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato 
contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 
§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, 
com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. 
§ 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do 
compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação (BRASIL, 
1991). 
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expressamente a previsão da cláusula de vigência e, ainda, (iii) esteja “averbado”20 

na matrícula do imóvel. 

Adicionalmente, a despeito da classificação dada ao built to suit, o artigo 576 

do Código Civil também garante ao locatário a vigência da locação caso o contrato 

tenha cláusula de vigência e haja, concomitantemente, o registro do contrato perante 

o Registro de Imóveis. 

Neste cenário, cumpridos os requisitos claramente fixados pela Lei, o locatário 

estará protegido e conseguirá impor ao novo locador/proprietário a manutenção do 

contrato de locação. 

Convém salientar o destaque feito por Fernanda Benemond (2015) no sentido 

de que a cláusula de vigência é muito mais comumente encontrada nos contratos 

empresarias do que nas locações residenciais: 

Deve-se ressaltar que tanto a cláusula de vigência do contrato em 
caso de alienação, quanto o registro do contrato na matrícula, são 
muito mais frequentes nas locações não residenciais, que se destinam 
às atividades comerciais. Isto porque os contratos de locação com fins 
não residenciais são celebrados, via de regra, por prazos mais longos, 
sendo maior a possibilidade de alienação do imóvel durante seu curso. 
Além disso, o locatário faz investimentos muitas vezes elevados, para 
instalação e divulgação de seu estabelecimento, e não teria como 
recuperar o que despendeu, caso fosse surpreendido pela denúncia 
antecipada do contrato. No mais, há sempre o fundo empresarial a ser 
preservado, o que inclui a clientela, que o locatário não conseguiria 
transferir para outro ponto (p. 141). 

 

Ao analisar uma locação empresarial em que há um investimento relevante por 

parte do locatário, inclusive marketing, que garanta o funcionamento operacional de 

suas atividades, ou, ainda, que represente um ativo intangível (fundo empresarial), é 

impensável não considerar a existência de uma cláusula garantindo a vigência da 

locação em caso de alienação do imóvel e, sobretudo, para que a cláusula tenha 

eficácia plena, levar o contrato a registro para que a íntegra do artigo 8° da Lei 

8.245/1991 seja cumprida. 

Contudo, para um contrato de built to suit, a conclusão lógica acima destacada 

não é tão simples de ser implementada. Pelo contrário, possui resistência do Judiciário 

exatamente pela classificação contratual imposta pela doutrina majoritária. 

                                                 
20 Em que pese o art. 8° fale em “averbação” do contrato, o correto é o “registro”, conforme previsão da 
Lei de Registros Públicos. 
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Em meados de 2012, antes da introdução do artigo 54-A na Lei de Locações, 

a Natura Cosméticos S/A, uma das maiores e mais respeitadas empresas de 

cosméticos brasileira, buscou registrar um contrato de built to suit. Ante a negativa de 

registro perante o 16º Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo, foi iniciado o 

procedimento de dúvida21 perante a 1ª Vara de Registros Públicos.  

Levando em consideração a classificação do built to suit como contrato atípico, 

a recusa de registro foi mantida, sob a seguinte motivação: 

Tratam os autos de dúvida imobiliária suscitada pelo 16º Registro de 
Imóveis da Capital, por requerimento de Natura Cosméticos S/A que 
não se conforma com a recusa posta pelo registrador contra a 
pretensão de registrar contrato que contempla direito não previsto no 
rol dos títulos registráveis, segundo posto, porquanto se trataria de 
contrato conhecido como "built to suit". Impugnada a dúvida, sobreveio 
parecer pela procedência da dúvida. É o relatório. DECIDO. A recusa 
é de ser mantida. Não há dúvida de que se trata de contrato atípico e 
não da locação prevista em lei, que pode ser objeto do registro que é 
pretendido. Na própria impugnação há expresso reconhecimento da 
atipicidade do contrato conhecido como “built to suit”. Submetem-se 
os registros possíveis no serviço de registro imobiliário ao rigor do 
princípio da legalidade. Apenas os títulos previstos em lei 
taxativamente podem pretender ingresso no registro imobiliário. No 
caso dos autos, a pretensão é de ver registrado um contrato atípico, 
conhecido como “built to suit”. As regras que submetem as partes 
nesse contrato estão amparadas pelo disposto no art. 425 do Código 
Civil, cuja norma reconhece a licitude dos contratos atípicos, desde 
que não contrariem normas gerais fixadas. Esse contrato não envolve 
locação que seja regida pela Lei 8.245/91, cujas cláusulas não se 
aplicam a esse tipo de contrato, que prevê não direito de preferência, 
mas direito a exercer opção de compra. Há expressa exclusão de 
direitos previstos para as locações, o que retira esse contrato da 
incidência de normas cogentes para as locações em geral, tornando 
forçoso reconhecer a atipicidade do contrato, que constitui título não 
previsto no rol dos registráveis. A validade do contrato com esse objeto 
decorre de lei e do exame de suas cláusulas, que se forem 
questionadas serão apreciadas por meio da arbitragem contratada, 
não se podendo falar na exigência de um registro não previsto em lei 
para que ele seja considerado válido. Assim, em se tratando de 
pretensão de registro de título não previsto em lei a recusa é de ser 
mantida, por ofensa ao princípio da legalidade. Diante do exposto, 
julgo procedente a dúvida suscitada pelo 16º Registro de Imóveis da 
Capital a pedido de Natura Cosméticos S/A, para manter a recusa 
posta contra o registro pretendido. Oportunamente, cumpra-se o art. 
203, I da Lei 6.015/73. Após, ao arquivo. P.R.I. (VRPSP, 2012). 

 

                                                 
21 “O legislador brasileiro optou pela impugnação às decisões dos registradores diretamente perante o 
Poder Judiciário. Após a qualificação negativa, pode o interessado requerer a declaração de dúvida ao 
juízo competente, instaurando-se o procedimento para decisão sobre a correção do juízo expedido pelo 
registrador.” (SOUZA, 2011, p. 97). 
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Ocorre que, em dezembro do mesmo ano, passou a vigorar o artigo 54-A da 

Lei de Locações, e a expectativa era de que o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo reformasse a decisão em virtude da inserção do built to suit na legislação 

vigente. 

Contudo, mesmo após a alteração da Lei, ressaltando mais uma vez que tal 

direito está previsto no artigo 576 do Código Civil, o acórdão22 foi proferido negando 

provimento ao recurso da Natura, de modo que o Tribunal manteve o entendimento 

pela atipicidade do contrato ante a ausência de previsão no rol taxativo da Lei de 

Registros Públicos, o que impediria o seu registro. 

Por se tratar, ao menos segundo a doutrina majoritária, de contrato atípico 

misto, o built to suit não poderá ser registrado na matrícula do imóvel na medida em 

que não consta no rol taxativo da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/197323). Um 

verdadeiro absurdo. 

Imagine-se, portanto, um contexto em que o locatário/contratante procura o 

locador/contratado para firmarem um built to suit. Seguindo o fluxo de tal modalidade 

contratual, o locador construirá ou efetuará reforma substancial em um imóvel visando 

atender integralmente as necessidades e especificidades do locatário. 

Com o avanço da doutrina e jurisprudência, o locador se sente integralmente 

seguro e sabe que o alto investimento feito para viabilizar a entrega do imóvel 

pretendido pelo locatário está protegido, e que seu investimento e retorno virão 

durante a vigência do longo contrato firmado. 

Nesse contexto, qual a segurança que o locatário possui, considerando que o 

entendimento jurisprudencial vigente – ao menos em São Paulo – não permite o 

registro do contrato de built to suit e, portanto, não permite que o built to suit possua 

todos os direitos de um contrato de locação, na medida em que a locação típica seria 

passível de registro? 

                                                 
22 “Bem observou o Oficial do 16ª RI no requerimento de dúvida que ‘as partes não podem, a seu 
critério, excluir a aplicação de determinadas disposições da lei, que não servem ao propósito do negócio 
realizado. E as partes fizeram isso, excluindo, por exemplo, a possibilidade da ação revisional. No 
contrato em questão, realmente, não pode caber ação revisional, mas essa característica também 
mostra que não se trata de contrato de locação’. A decisão do MM. Juiz Corregedor Permanente Dr. 
Marcelo Berthe deve ser mantida. O negócio jurídico em análise para fim de registro ultrapassa e 
modifica a Lei Civil apesar da intitulação equivocada de contrato de locação atípico.” (VRPSP, 2012). 
23 “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. 
I - O registro:  
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso 
de alienação da coisa locada;” (BRASIL, 1973). 
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A falta de coerência é ainda mais destacada quando utilizamos os contratos de 

locação de espaço em shopping center como contraponto, na medida em que também 

(i) são considerados atípicos mistos, (ii) possuem previsão expressa com 

regulamentação incompleta na Lei de Locações, (iii) utilizam aspectos contratuais que 

fogem das locações tradicionais. Porém, diferentemente do built to suit, são passiveis 

de registro e, portanto, concedem ao locatário a proteção esperada em lei e fixada em 

contrato. 

Levando-se em conta que essa discussão existe há anos e não foi resolvida 

mesmo com o advento da Lei 12.744/2012, mais do que necessário e oportuno o 

aprofundamento dos estudos sobre a importância de o direito do locatário ter a 

vigência da locação respeitada e, igualmente, sobre a taxatividade, ou não, do rol da 

Lei de Registros Públicos, com a análise da inclusão ou não do built to suit neste rol. 

Com tal estudo será possível identificar quais são as alternativas que poderão, 

de alguma maneira, afastar ou minimamente amenizar tais riscos do locatário, bem 

como as consequências jurídicas que permanecerão com a manutenção do 

entendimento de que o built to suit é um contrato atípico misto. 
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3 CLÁUSULA DE VIGÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

3.1 Necessidade de proteção do locatário: importância do direito de preferência 
e da cláusula de vigência 

 

Conforme já antecipado, a Lei nº 8.245/91 foi pensada, desde o seu 

anteprojeto, como sendo uma norma protetiva inserida em um contexto histórico de 

anos de exposição do locatário, indiscutivelmente a parte mais vulnerável da relação.  

Assim, além da previsão do artigo 45, que declara expressamente como nulas 

de pleno direito qualquer cláusula que afaste direitos básicos do locatário, a Lei inseriu 

alguns institutos específicos. 

Dentre os institutos inseridos pela lei, focaremos na cláusula de vigência, objeto 

central de estudo deste trabalho, bem como no direito de preferência, que embora não 

seja o tema do trabalho, é extremamente relevante para o locatário e, ainda, 

indiretamente se vincula ao tema do trabalho na medida em que sua eficácia também 

advém da Lei dos Registros Públicos, uma vez que é necessário averbar o contrato 

na matrícula do imóvel.  

Nesse sentido, iniciaremos com a análise do artigo 27 da Lei de Locações, que 

trata explicitamente do direito de preferência do locatário na futura aquisição do 

imóvel, direito obrigacional com eficácia real, caso o locador decida vendê-lo: 

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa 
de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem 
preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições 
com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio 
mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência 
inequívoca. 
 

A mera leitura do texto da Lei, bem como de toda a Seção V, até o artigo 34, 

evidencia a importância do direito de preferência, em que pese, nas palavras de 

Maurício Bunazar (2014), representar uma limitação ao exercício de sua autonomia 

privada: 

O instituto da preferência, seja legal, seja convencional, impõe ao 
titular do direito subjetivo sob o qual pende uma restrição ao exercício 
de sua autonomia privada, especificamente naquilo que a doutrina 
costuma chamar de liberdade de contratar. Por outro lado, ao titular do 
direito de preferência se reconhece a posição jurídica ativa de não ser 
preterido no caso de alienação do direito subjetivo em questão ou, 
mais precisamente, o direito de receber antes de qualquer outro a 
proposta de alienação. Postas as situações jurídicas nestes termos, 
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tem-se que o vinculado a dar preferência é obrigado à prestação 
negativa consistente em não alienar o direito subjetivo, ou não praticar 
certa conduta, antes de ofertá-lo em igualdade de condições ao titular 
da preferência. Este, por consequência, tem crédito consubstanciado 
naquela omissão (pp. 91-92). 
 

Independentemente de estar ou não diante de uma locação residencial, por 

estar usufruindo da posse mansa e pacífica do imóvel, parece lógico permitir que o 

locatário tenha preferência na aquisição do imóvel, bem como parece lógica a 

importância de tal preferência, uma vez que a vida do locatário, repetimos, pessoa 

física ou jurídica, gira em torno do imóvel. 

No tocante à preferência dada ao locatário, Fernanda Benemond (2015) faz 

uma consideração interessante: 

Pela letra da lei, nota-se que a preferência do locatário visa tanto a 
diminuir os riscos de uma venda simulada – a qual rompe na maioria 
das vezes com a locação – como a facilitar a permanência do locatário 
no imóvel, como sua moradia ou comércio (p. 139).  

 

Contudo, seja para evitar uma simulação de venda ou efetivamente para 

proteger o locatário, oportuno destacar que a mera previsão contratual não produz os 

efeitos pretendidos automaticamente, ou seja, não permite que o instituto alcance a 

plenitude do seu potencial protetivo. 

Em virtude da sua previsão legal, é evidente que será nula de pleno direito a 

cláusula que vise afastar o direito de preferência do locatário, nos termos do artigo 45 

da Lei do Inquilinato. 

Todavia, conforme antecipado, o direito de preferência tem considerável 

vínculo com a cláusula de vigência, não apenas pela proteção dada ao locatário, mas 

também pela necessidade de se valer da Lei dos Registros Públicos para que o 

instituto tenha plena eficácia. 

Nesse sentido, caso o direito de preferência não seja respeitado e o contrato 

não estiver averbado na matrícula do imóvel, ou seja, se o locador deixar de notificar 

o locatário para que esse possa exercer o seu direito nos termos da Lei e a alienação 

do imóvel a terceiro seja efetivada, restará ao locatário apenas a possibilidade de 

apurar as perdas e danos eventualmente suportados, dado que não averbou o 

contrato na matrícula do imóvel, respeitando o comando legal. 

Conforme ensinamentos de Serpa Lopes (1962) para que o direito de 

preferência seja pleno, oponível não apenas contra o locador, mas sim contra todos 
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(erga omnes), necessário será dar publicidade à cláusula com a averbação do 

contrato perante o Registro de Imóveis: 

A averbação serve, em princípio, para tornar conhecida uma alteração 
da situação jurídica ou de fato, seja em relação à coisa, seja em 
relação ao titular do direito real. Representa, além disso, uma medida 
complementar, tendente a, pelo meio aludido, tornar o Registro de 
Imóveis um índice seguro do estado do imóvel, do seu 
desmembramento, da mudança de numeração, bem como da 
mudança do nome do titular do domínio, das alterações que possam 
influir na sua capacidade (p.196). 

 

Em outras palavras, ainda que o direito de preferência seja considerado, em 

virtude da previsão legal, inerente a todo contrato de locação, apenas com a 

averbação o instituto deixa de vincular apenas o locador/alienante, passando a ser 

oponível contra todos, por meio do exercício do direito potestativo pelo locatário, 

permitindo que este efetivamente exerça o direito de preferência em sua plenitude. 

Assim, se o locatário resolver exercer o seu direito, considerando que nesse 

contexto o contrato foi devidamente averbado junto à matrícula do imóvel, poderá ter 

para si o imóvel locado mediante depósito do preço pago pelo terceiro, além das 

demais despesas do ato de transferência, lembrando, novamente, que a ausência de 

averbação permitirá ao locatário se valer apenas e tão somente de perdas e danos. 

Feitas tais considerações, sem a pretensão de exaurir o tema, mas reforçando 

a importância do instituto para potencializar a proteção do locatário, oportuno 

aprofundar a discussão sobre a importância da cláusula de vigência, foco deste 

trabalho, visando estruturar o tema para as discussões que virão na sequência. 

Primeiramente, assim como o direito de preferência, cumpre destacar que a 

cláusula de vigência também está prevista na Lei 8.245/1991 (artigo 8º), e garante ao 

locatário a manutenção do contrato em caso de alienação do imóvel a terceiro, desde 

que o contrato de locação (i) seja por tempo determinado, (ii) tenha expressamente a 

previsão da cláusula de vigência e, ainda, (iii) esteja “averbado” na matrícula do 

imóvel. 

Embora também seja um direito obrigacional com eficácia real, diferentemente 

do direito de preferência (averbação), o contrato contendo a cláusula de vigência 

deverá ser registrado na matrícula do imóvel. 
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Em que pese o artigo 8º da Lei 9.245/91 falar em averbação, aprofundaremos 

tal debate adiante, oportuno esclarecer desde já que prevalece a previsão do item 3 

do inciso I do artigo 167 da Lei dos Registros Públicos, que fala expressamente em 

registro: 

Art. 8º - Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente 
poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a 
desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o 
contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver 
averbado junto à matrícula do imóvel. 

§ 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário 
cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel 
e título registrado junto à matrícula do mesmo. 

§ 2º A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias 
contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, 
após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. 
 

Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. 

[...] 

I - O registro: 

[...] 

3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha sido 
consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa 
locada; (grifo nosso) 

 

A finalidade da cláusula de vigência é garantir que o vínculo contratual será 

mantido mesmo com a venda do imóvel a terceiros, sendo que sua relevância é 

cristalina, na medida em que a inexistência de um mecanismo como este permitiria a 

exposição do locatário ao ponto deste poder ser surpreendido a qualquer momento 

com o término da locação em caso de venda do imóvel. 

Nesse sentido, é evidente que tal cláusula tem impacto direto nas pretensões 

do adquirente, ainda mais se for um empreendedor, uma vez que a cláusula 

condicionará o início da realização do projeto pretendido ao término do contrato de 

locação levado à registro, uma vez que o novo proprietário será obrigado a respeitar 

a locação vigente. 
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Para o locatário, por outro lado, a cláusula materializa a certeza de que seu 

contrato será cumprido, protegendo, assim, a vontade das partes traduzida na minuta 

contratual de locação firmada originalmente. 

Assim, seja por meio do direito de preferência, que concede ao locatário a 

chance de adquirir o imóvel pelo mesmo preço pago pelo terceiro adquirente, ou seja 

pela cláusula de vigência, que assegura o cumprimento integral do prazo acordado no 

instrumento de locação, proporcionando tempo relativamente suficiente para que o 

locatário consiga nova moradia ou novo ponto comercial, é evidente a natureza 

protetiva da Lei 9.245/91 e, portanto, é essencial que o locatário faça o uso adequado 

de tais institutos para que sua proteção seja potencializada. 

 
 

3.2 Sub-rogação das obrigações mediante o registro do contrato com cláusula 
de vigência na matrícula do imóvel 

 

Feitas tais considerações a respeito das características da cláusula de vigência 

e da sua importância, convém aprofundar sua natureza jurídica e abordar os efeitos 

da sua eficácia perante terceiros, para que a análise, dentro do contexto envolvendo 

um contrato de built to suit, seja completa. 

Nas palavras de Silvio de Salvo Venosa (2015), o registro na matrícula do 

imóvel tem a capacidade de conferir eficácia real a um vínculo, inicialmente, 

obrigacional: 

Quando o legislador resolve proteger certas relações oriundas de 
contratos da interferência de terceiros, confere à obrigação uma 
eficácia real que é alcançada pelo registro (sempre o imobiliário e não 
o de títulos e documentos). Nessa hipótese, assim como naquela do 
art. 31, registrado o contrato, terceiros que venham a adquirir o imóvel 
devem respeitar a obrigação, durante o decurso de prazo (...). De 
qualquer modo, o registro confere uma eficácia limitada erga omnes 
que só é possível porque a lei delineia um direito real a um vínculo 
obrigacional. Por esse registro, autorizado pela lei, contraria-se o 
princípio da relatividade das convenções, segundo o qual só vincula 
as partes contratantes. O novo titular do domínio deve respeitar o 
prazo do contrato de locação, do qual não fez parte. No dizer de 
Antunes Varela (1977, v. 1:51), as obrigações gozam de eficácia real 
quando, sem perderem o caráter essencial de direitos a uma 
prestação, se transmitem, ou são oponíveis a terceiros, que adquiram 
direito sobre determinada coisa (pp. 70-71). 
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Simplificando, a cláusula de vigência, desde que atendidos os requisitos legais, 

o que inclui o registro do contrato na matrícula do imóvel, representará uma restrição 

ao direito de propriedade, exatamente em virtude da força imposta pelo registro. 

Tal restrição, nas palavras de Sylvio Capanema de Souza (2012), representa 

uma exceção, na medida em que um contrato firmado entre duas partes 

(locador/locatário) gerará efeitos para um terceiro que inicialmente não era parte deste 

vínculo obrigacional: 

A cláusula de vigência ou de respeito, em caso de alienação, constitui 
exceção ao princípio da relatividade dos contratos, já que estende 
seus efeitos a quem dele não é parte. A exigência de sua averbação, 
junto à matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis, é para lhe dar 
publicidade, sem a qual o adquirente a desconhecerá, não sendo justo 
obrigá-lo a respeitar o contrato (p.58). 

 

Evidente, portanto, que a proteção ao locatário prevista na Lei 8.245/91 está 

intimamente ligada à sub-rogação de obrigações a terceiros, razão pela qual as 

informações levadas à matrícula do imóvel, averbadas ou registradas, assumem papel 

relevante reforçando que o Registro de Imóveis é a instituição que assegura “a 

organização jurídica da propriedade privada imobiliária” e, portanto, permite “garantir 

as liberdades históricas e concretas do povo” (DIP, 2005, p. 578). 

Nesse sentido, em que pese ter ficado claro não apenas a relevância da 

cláusula de vigência, mas também do direito de preferência nos contratos de locação, 

é essencial que tal cenário seja analisado sob o ponto de vista do built to suit. 

Assim, para que a análise da eficácia da cláusula de vigência seja completa, 

imperioso que o raciocínio seja completado com o enfrentamento do instituto perante 

o quanto previsto na Lei dos Registros Públicos. 
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4 A LEI DE REGISTROS PÚBLICOS E A REAL EXPOSIÇÃO DOS LOCATÁRIOS 

EM UM BUILT TO SUIT 

4.1 A Lei de Registros Públicos e a dinâmica da autonomia privada 

 

Destacada a relevância do Registro de Imóveis no ordenamento jurídico pátrio, 

importante contextualizar a evolução do sistema registral no Brasil. 

Do sistema das sesmarias, implementado pelo Império Português para 

incentivar a ocupação e exploração das terras através da concessão da propriedade 

privada, até o sistema registral atualmente utilizado24, basicamente o mesmo desde a 

Lei 6.015/1973 – que trata não apenas do registro dos imóveis, mas também do 

registro civil (pessoas físicas e jurídicas) e do registro de títulos e documentos –, o 

único ponto incontroverso é que essas duas pontas são preenchidas por diversos 

decretos e leis, recheados de uma herança burocrática, tornando esse histórico uma 

grande colcha de retalhos. 

Inegável, portanto, que atualmente a Lei de Registros Públicos e a Constituição 

Federal norteiam todo o sistema, com a complementação de outras leis, como o 

Código Civil, por exemplo. 

Ao citar a Constituição Federal, oportuno esclarecer que o Constituinte de 1988 

optou por um sistema que concede aos entes privados a atividade notarial e de 

registro, que originalmente é atividade pública. 

O artigo 236 da Constituição Federal (1988) estabelece que: 

                                                 
24 “No sistema alemão, tal como no Brasil, fica diferida a atribuição de eficácia definitiva à transação 
perante terceiros, com exclusividade absoluta em favor do adquirente, a partir do momento do ato de 
registro, em cadastro central de controle. Peculiarmente, em face da nossa opção política registral, ao 
contrário da Alemanha, onde o registro se desvincula do título (chamado de princípio da abstração), 
estabelecendo presunção absoluta e inquestionável pelo teor do ato efetivado em nível de transcrição 
de fatos e direitos, optamos por manter a referida vinculação. [...] O sistema brasileiro atual – entre nós, 
por opção política, em face, talvez, da insegurança topográfica característica do desenvolvimento 
urbano e expansionismo desordenado – insta manter-se vinculado ao ato definitivo de registro o título 
de aquisição e sua eficácia como elemento gerador de direito. Assim, embora nosso sistema se 
assemelhe ao germânico, difere no aspecto precário, porque se poderá exigir a exibição do referido ato 
negocial escriturado, para fazer prova dos seus requisitos de validade. A qualquer tempo, negócios 
pretéritos, aparentemente indiferentes ao então registrável - isso em face do princípio da vinculação e 
historicidade dos atos registrais – poderão ser reexaminados.”. (AGHIARIAN, 2011, p. 77). “O sistema 
registral brasileiro desempenha papel fundamental nas relações negociais envolvendo bens imóveis, 
uma vez que, segundo o princípio da inscrição adotado pela legislação civil pátria, os atos inter vivos 
que tenham por objeto a transmissão de propriedade ou a constituição e a extinção de direitos reais e 
direitos obrigacionais com eficácia real sobre bens imóveis, somente se operam com a inscrição do 
título no registro de imóveis.” (LEITE, pp. 33-34) 
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Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder Público.  
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e 
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. 
§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de 
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e 
de registro.  
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de 
remoção, por mais de seis meses. 

 

Embora sejam serviços públicos, são, na prática, exercidos por entes privados 

em virtude de delegação de poderes, conferindo ao particular a possibilidade de 

exercer função do poder público25. 

A Lei dos Registros Públicos26, portanto, como norteadora do sistema brasileiro 

vigente, visa garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos 

jurídicos praticados (SOUZA, 2011, p. 18). 

Nesse sentido, importante relembrar que o artigo 1.245 do Código Civil27 

estabelece que a propriedade entre vivos será transferida mediante o registro do título 

translativo perante o Registro de Imóveis. 

                                                 
25 “Como se infere da legislação constitucional, os serviços notariais e de registro são públicos, mas 
exercidos em caráter privado através da delegação, instituto de direito administrativo pelo qual a 
administração atribui atividade própria a um ente privado ou público (no caso, uma pessoa física). Os 
delegatários são particulares que, ao desempenhar funções que caberiam ao Estado, colaboram com 
a administração pública, sem se enquadrar na definição de funcionário público. [...] Contudo, dada a 
natureza pública dos serviços e exercendo os delegatários função pública, estão sujeitos às regras 
impostas ao funcionamento dos serviços públicos e são considerados funcionários públicos para efeitos 
penais.” (SOUZA, 2011, pp. 17-18). 
26 Para Pedro Elias Avvad (2014, pp. 296-297), é imperioso que qualquer análise no direito imobiliário 
seja efetuada sob a ótica dos princípios balizadores do registro imobiliário: (i) princípio da inscrição 
(constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só ocorrem mediante registro), (ii) 
princípio da presunção (presunção de validade juris tantum), (iii) princípio da prioridade (prevalece o 1º 
título registrado), (iv) princípio da especialidade (identificação do objeto da inscrição), (v) princípio da 
legalidade (validade da inscrição vinculada à validade do negócio jurídico), (vii) princípio da 
continuidade (cadeia de titularidade) e, ainda, (viii) princípio da instância (oficial do registro de imóveis 
deverá ser provocado e não realizar atos de ofício).  
27 Art.1.245 Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro 
de Imóveis. 
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do 
imóvel. 
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o 
respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 
Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e 
este o prenotar no protocolo. 
Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique 
ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, 
independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente (BRASIL, 2002). 
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Ora, é exatamente esse registro que permitirá levar a cabo a previsão legal 

para que a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos 

praticados sejam alcançados. 

No tocante à importância do registro, Hércules Aghiarian (2011) explica, com 

precisão: 

O ato de registro de imóveis – de natureza essencialmente constitutiva 
– atribui definitividade, exclusividade e oponibilidade do titular de 
registro, em face de terceiros, isto é, a qualidade inquestionável do 
domínio ali afirmado, declarado, em favor desse determinado ente de 
direitos, natural ou jurídico, privado ou público. (p. 61) 

 

Hércules Aghiarian (2011) explica, ainda, que no sistema registral brasileiro o 

maior efeito do registro “é a constituição de natureza de direitos reais típicos, ou seja, 

encerra o momento do registro toda a qualidade precária, negocial, oponível inter 

partes em que se encontrava o negócio jurídico realizado, em nível de simples direitos 

exequíveis” (p. 62). 

Carlos Kennedy da Costa Leite (2015), por sua vez, identifica a natureza 

constitutiva do registro no ordenamento jurídico brasileiro, nos seguintes termos: 

No entanto, esse contrato formalizado por instrumento público, 
isoladamente, opera efeitos unicamente entre as partes contratantes, 
exclusivamente na esfera obrigacional. Neste caso, o que se atinge, é 
meramente a eficácia obrigacional, parcial, no campo dos direitos 
pessoais. Para que o negócio obtenha, em sua plenitude, a finalidade 
colimada pelas partes contratantes, se faz necessário que o 
comprador do imóvel promova o registro do título aquisitivo junto ao 
Serviço Registral de Imóveis. Em razão do sistema registral adotado 
no Brasil e que será objeto de abordagem futura nesta pesquisa, a 
eficácia constitutiva de direito real, que confere ao adquirente do bem 
a condição de proprietário, somente é alcançada com o ingresso deste 
contrato no Registro de Imóveis. Com já referenciado anteriormente, 
os direitos reais, diferentemente dos direitos pessoais, são típicos, ou 
seja, suas existências jurídicas encontram-se limitadas 
quantitativamente pela lei, submetendo-se ao princípio do numerus 
clausus. Não existe, portanto, como ocorre com os direitos pessoais, 
a liberdade para criar novos direitos reais. Assim, o ingresso de um 
novo instituto de tal natureza na esfera jurídica depende de gênese 
legal (p.12). 
 

O sistema vigente no Brasil, portanto, materializará na matrícula o histórico 

integral do imóvel, sendo que a esta serão acrescidas, quando o caso, registros e 
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averbações, conforme estabelecido nos incisos I e II do artigo 167 da Lei 6.015/1973 

(Lei de Registros Públicos)28. 

De qualquer maneira, seja com base na estrutura da Lei de Registros Públicos, 

especialmente a estrutura do inciso I do artigo 167, seja pela doutrina29, ou, ainda, 

seja pelo que tem decidido os Tribunais brasileiros, conforme destacado pela própria 

ANOREG/BR (Associação dos Notários e Registradores do Brasil), o rol previsto no 

inciso I (trata do “registro”) do artigo 167 da Lei 6.015/1973 é taxativo, ou seja, 

numerus clausus30, enquanto o rol do inciso II (trata da “averbação”) do mesmo artigo 

é exemplificativo, ou seja, numerus apertus31. 

Nas palavras de Rafael Vanzella (2012), o conceito ora em voga foi criado na 

Alemanha e consiste “no impedimento de os agentes privados criarem, mediante 

contratos, posições jurídicas subjetivas reais não tipificadas em lei” (p. 111). 

Se o sistema é numerus clausus32, o registro estará condicionado a sua 

previsão na lei de Registros Públicos33. 

                                                 
28 “A Lei de Registros Públicos vigente (Lei 6.015, de 31.12.1973), introduziu profundas transformações 
no sistema registral brasileiro, e, dada a complexidade técnica da transição, foi publicada com período 
de dois anos de vacatio legis, entrando em vigor somente em 01.01.1976. A nova lei mudou o foco 
objetivo do registro. O título deixou de ser o referencial do registro e o imóvel assumiu essa posição. 
Surgiu a figura do fólio real, representado pela matrícula, que, constituída pelos elementos de 
assentamento constantes do art. 176 da lei, se traduziu em um verdadeiro repositório de todos os atos 
atinentes ao imóvel. Em homenagem ao princípio da unitariedade, a Lei de Registros Públicos, no 
mesmo art. 176, § 1.º, I, estatuiu que cada imóvel deve ter matrícula própria. Em cada matrícula devem 
ser lançados os atos registrais que afetam diretamente o imóvel de que trata o fólio real, ou seja, o 
registro e a averbação.” (LEITE, 2015, p.51). 
29 Para a Professora Maria Helena Diniz (2012) serão registrados apenas os títulos que disserem 
respeito aos direitos reais que estejam previstos na Lei 6.015/1973. 
30 “1ª VRP/SP: dúvida – registro de instrumento de alienação fiduciária da propriedade superveniente 
– inviabilidade – princípio da legalidade – rol taxativo do artigo 167° da lei de registros públicos – dúvida 
procedente.” (VRPSP, 2017). 
31 “O rol do inc. II, que trata dos elementos averbáveis não será objeto de investigação mais 
aprofundada neste trabalho, tendo em vista que o tema proposto faz ponderações sobre o ingresso dos 
contratos atípicos no registro de imóveis, que são atos sujeitos a registro e não à averbação. Ademais, 
não há polêmica sobre o tema, uma vez que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no entendimento 
de que o rol de atos sujeitos à averbação é aberto, meramente exemplificativo, concedendo ao 
registrador a liberdade de produzir assentamentos de averbações na matrícula que não se encontrem 
previstas na lista do art. 167, II, da LRP.” (BERTRAND apud LEITE, 2015, p.62). 
32 “É bastante comum que o fenômeno da tipicidade esteja atrelado a situações em que o legislador 
cria um rol ou elenco de elementos vinculados ou derivados de determinado dispositivo legal, norma 
legal ou mesmo de todo o ordenamento jurídico, derivando-se daí a classificação fixada pelo binômio 
numerus apertus (rol exemplificativo) e numerus clausus (rol taxativo). [...] Quando elementos jurídicos 
decorrentes de um comando compõem um conjunto que afasta outras alternativas, ou seja, que se 
reduzam a um sistema fechado à recepção de outros itens, depara-se com uma situação em numerus 
clausus, posto que traz a significação de número fechado ou determinado, constituindo assim, um rol 
taxativo” (LEITE, 2015, p.36). 
33 “Conquanto nem sempre haja consciência desse significado, a afirmação numerus clausus dos 
direitos reais é, praticamente, um lugar-comum. No Brasil, não há jurista que conteste sua conformidade 
com o direito positivo nem decisão judicial que tenha afastado sua aplicação no caso concreto. Na 
verdade, desde o final do séc. XIX, a afirmação daquele regime jurídico é tendência dominante em 
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Nesse sentido, nas palavras de Carlos Kennedy da Costa Leite (2015), Os 

direitos reais, diferentemente dos direitos pessoais, são típicos, ou seja, suas 

existências jurídicas encontram-se limitadas quantitativamente pela lei, submetendo-

se ao princípio do numerus clausus. 

 

4.2 A incongruência técnica do artigo 167 da Lei de Registros Públicos 

 

Ressaltando novamente a importância da análise detalhada da classificação 

dos tipos contratuais, em especial quanto ao built to suit, quando se pensa em 

contratos mais complexos, conforme já antecipado, ainda mais evidente se torna a 

relevância desta análise sob o ponto de vista da precisão na elaboração das cláusulas, 

para que as partes consigam alcançar suas expectativas, cumprir suas obrigações 

com mais facilidade e, consequentemente, tenham mais segurança jurídica34. 

Assim, assumindo como incontroversa a classificação do built to suit como 

contrato típico, que auxilia diretamente o estudo desta modalidade contratual e, 

portanto, torna a discussão e aprofundamento do tema altamente relevantes. 

Principalmente no que diz respeito à segurança jurídica, equilíbrio contratual35 e 

função social dos contratos36, na medida em que as partes deverão ter ciência 

completa dos riscos passíveis de identificação no ato de contratar. 

                                                 
todos os países cujo ordenamento jurídico filie-se a uma das ‘tradições ocidentais’, ainda que do 
common law, conforme demonstram cuidadosas e recentes comparações jurídicas. Por isso, não é 
exagero suspeitar de um caráter ecumênico desse mesmo regime” (VANZELLA, 2012, pp. 111-114). 
34 “À medida que são conhecidas as classificações fundamentais, o estudioso, ao examinar um 
contrato, na prática, já terá em mente as consequências jurídicas da espécie. Note que assim como um 
diagnóstico errado de uma moléstia por um médico pode levar o paciente à morte, a compreensão 
errada de um fenômeno jurídico pode acarretar consequências letais para o patrimônio das partes 
envolvidas. Quando o jurista fixa a natureza jurídica de um fenômeno social, está diagnosticando-o. 
Feito o diagnóstico, chegamos com mais facilidade à solução dos problemas emergentes do negócio 
sob exame” (VENOSA, 2002. p. 390). 
35 “Para a manutenção, validade e eficácia da estrutura contratual é necessária a existência de equilíbrio 
geral de seus componentes. Logo, o equilíbrio entre as partes, os deveres e as obrigações assumidos, 
a divisão harmônica entre riscos e benefícios que se interligam ao próprio objeto do contrato são 
avaliados conforme a natureza deste. Eis como se torna possível buscar a realidade estável dos 
contratos, apesar de mutável pela força da dinamicidade das relações humanas.” (ZANETTI, 2012. p. 
26.) 
36 “Função social do contrato é: (i) fundamento para o exercício da liberdade contratual; (ii) limite para 
o exercício dessa mesma liberdade, sendo ainda (iii) garantida por determinados preceitos de ordem 
pública. Já em uma primeira leitura, esses artigos mostram que o Código Civil parece ter pretendido 
confiar a essa figura jurídica uma tarefa de grandes proporções: fundamentar e limitar a liberdade 
contratual. O código conferiu ainda alta importância à tutela da função social do contrato, pois qualificou 
como cogentes regras nele contidas que, segundo própria dicção legal, asseguram a respectiva 
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A conclusão pela registrabilidade do built to suit é evidente, pois o intuito do 

artigo 54-A foi exatamente incluir o built to suit como modalidade de locação e, 

portanto, com os benefícios da locação a despeito das suas particularidades – tais 

como a denúncia da ação revisional e possibilidade de execução integral da multa em 

caso de resolução pelo locatário. 

Adicionalmente, ou seja, além de defesa da tipicidade do built to suit ante sua 

previsão no artigo 54-A, oportuna a crítica feita à configuração existente no artigo 167 

da Lei de Registros Públicos, que acaba por impedir o registro do built to suit. 

Destaca-se, ademais, que no ordenamento jurídico brasileiro há clara distinção 

entre os direitos pessoais (numerus apertus), direitos das obrigações que não sofrem 

restrição de criação em respeito à autonomia das partes, valorizando o dinamismo 

existente em nossa realidade diária, e os direitos reais (numerus clausus), na medida 

em que apenas a Lei cria ou extingue direitos reais. 

Todavia, o trabalho não visa incentivar a discussão sobre a criação de novos 

direitos reais, tampouco conceder liberdade de criação para as partes, o que 

certamente traria ainda mais insegurança jurídica. 

Nesse sentido, a discussão é sobre um direito com eficácia real já existente e 

que é impossibilitado de ser efetivado em sua plenitude em virtude de uma 

incongruência de técnica legislativa. 

Com efeito, é possível identificar a nítida contraposição entre duas realidades 

distintas dentro de um mesmo contrato. De um lado, um regime restrito que leva em 

consideração o rol taxativo previsto na Lei de Registros Públicos e, ao mesmo tempo, 

do outro lado, um regime que valoriza e pressupõe a autonomia contratual das partes. 

Qual seria, portanto, a função da Lei de Registros Públicos? Deve esta servir 

como suporte aos negócios jurídicos ou será ela que direcionará tais negócios? 

                                                 
observância. O mesmo Código Civil, no entanto, não cuidou de indicar quais seriam, em seu próprio 
corpo, as normas cogentes garantidoras da função social do contrato. Em outras palavras, atribuiu-se 
à doutrina e à jurisprudência a incumbência de definir quais são as normas a que faz referência ao 
mencionado art. 2.035, parágrafo único. Esse diploma tampouco trato de oferecer qualquer indicação 
mais concreta do que se deva entender por função social do contrato. Em uma sociedade complexa e 
dinâmica, na qual o planejamento econômico estatal, por si só, não é capaz de criar obrigações para 
os agentes econômicos do setor privado, soa ingênuo, ou é insustentável perante a Constituição 
Federal, supor que os contratos devam desempenhar uma única função social. Por outro lado, apenas 
por múltiplas abstrações seria possível identificar uma função social comum a todos os tipos e espécies 
de contratos. Por esse prisma, é pouco provável que, em tão alto grau de generalidade, possam ser 
obtidas orientações a um só tempo seguras e práticas a respeito dos fundamentos e limites da liberdade 
contratual em um caso particular.” (HADDAD, 2013. p. 17-20). 
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Nessa mesma linha, Carlos Kennedy da Costa Leite (2015) questiona: “O 

Direito Registral classifica-se como direito substantivo ou como direito adjetivo?” (p. 

61). Sua resposta é simples: 

[...] o Direito Registral está enquadrado no ordenamento jurídico, como 
direito adjetivo ou formal, tendo em conta que se presta a instrumentar 
o Direito Civil. Neste diapasão, é possível concluir que a Lei de 
Registros Públicos é norma de direito adjetivo, cuja função é oferecer 
subsídios instrumentais aos comandos do Código Civil e da legislação 
de cunho substantivo civil (LEITE, 2015, p. 62). 

 

Parafraseando Leite, Alexandre Gomide (2017) explica: 

Nesse diapasão, segundo Costa Leite, é possível concluir que a Lei 
de Registros Públicos é norma de direito adjetivo, cuja a função é 
oferecer subsídios instrumentais aos comandos do Código Civil e da 
legislação de cunhos substantivo civil. Assim, completa o autor, sendo 
a Lei de Registros Públicos norma de direito instrumental, não se pode 
arvorar, como querem alguns, a disciplinar ou liminar institutos de 
direito material. O entendimento de Costa Leite nos parece mais 
acertado. De fato, a proibição de registro de um contrato única e 
exclusivamente com fundamento numa interpretação dada ao art. 167, 
inciso I, da Lei dos Registros Públicos pode limitar direitos dos 
contratantes (p. 136). 
 

De um modo geral, partindo das premissas “impostas” pela doutrina majoritária 

e pela posição adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a legislação 

vigente veda o registro do built to suit na matrícula do imóvel ante a ausência de 

previsão legal no rol taxativo imposto pelo inciso I do artigo 167 da Lei de Registros 

Públicos. 

Contudo, talvez a questão central não seja a efetiva ausência de previsão legal, 

mas sim o fato de que à legislação vigente não foi dada a melhor interpretação ou 

empregada a melhor técnica, na medida em que deveriam ser listados (rol taxativo) 

os direitos, e não os instrumentos (locação vs. built to suit). 

Inequívoca a conclusão de que o built to suit era um contrato totalmente atípico 

antes da introdução do artigo 54-A na Lei de Locações. De igual sorte, em que pese 

o entendimento majoritariamente contrário, é razoável a conclusão de que o built to 

suit não foi inserido na Lei de Locações para manter seu caráter atípico e, 

consequentemente, deixar de ser impactado por todos os benefícios que o 

reconhecimento de sua tipicidade trazem. 

O pensamento mais simplista ou objetivo vê sempre no Legislativo a solução 

mais prática. Se o built to suit de fato não pode ser levado a registro na matrícula por 

se tratar de um contrato atípico não listado no rol taxativo do artigo 167, I, da Lei de 
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Registros Públicos, a solução é simples: vamos incluir o contrato no rol e a questão 

está resolvida. 

Todavia, o direito obrigacional com eficácia real invocado com o registro do built 

to suit já existe, pelo que não estamos a falar da criação de direitos reais (vedação 

correta imposta pela Lei), mas sim da impossibilidade de aplicação de um direito 

apenas e tão somente em virtude do nome dado ao negócio jurídico. 

Com relação à criação de direitos reais, esclarecedoras as palavras de Maurício 

Bunazar (2014): 

A autonomia privada, entendida como aspiração a fins práticos e 
possibilidade de criação dos meios necessários a alcançá-los, é tema 
que perpassa as ciências humanas em geral, e o Direito em especial. 
[...] Quanto ao conteúdo, a autonomia privada pode ser encarada 
como liberdade de preenchimento dos vácuos normativos 
heterônomos. Assim, onde não houver imposição normativa 
heterônoma cogente, os agentes serão livres para autorregulamentar 
seus repasses. [...] Contudo, a maioria da doutrina, embora concorde 
com a impossibilidade de instituir-se obrigação propter rem por ato de 
autonomia privada, adota como fundamento desta impossibilidade 
serem os direitos reais numerus clausus. O raciocínio é simples: se as 
obrigações propter rem têm por fonte os direitos reais e estes são 
estabelecidos por lei em rol fechado, as obrigações propter rem, 
consequentemente, seguem a mesma lógica (p. 129 e 130). 
 
 

Nesse sentido, embora a ampliação do rol do inciso I seja efetivamente uma 

opção para pôr fim ao debate e trazer ao locatário/contratante a segurança desejada, 

uma vez que finalmente a cláusula de vigência teria plena eficácia, tal inclusão 

colaboraria para comprovar a “incongruência técnica legislativa” da construção da Lei 

de Registros Públicos. 

A expressão é utilizada por Carlos Kennedy da Costa Leite (2015) ao pontuar, 

criticamente, os problemas que a configuração do artigo pode trazer: 

Outro aspecto que depõe contra o esboço do art. 167, I, da LRP, é a 
incongruência da técnica legislativa de sua construção. Conforme já 
mencionado alhures, o inc. I do art. 167, da LRP contava, na ocasião 
de sua promulgação, com 34 itens sujeitos a registro. Atualmente, o 
inciso já conta com 42 itens. Os acréscimos se traduzem como 
reflexos das modificações introduzidas no Código Civil e na legislação 
esparsa, que dizem respeito às alterações que afetem os direitos reais 
ou obrigacionais com efeitos reais, produzindo, destarte, a expansão 
do elenco de atos inscritíveis. Entretanto, a constante ampliação da 
relação de atos registráveis não é a melhor solução, mesmo porque 
não existe uma preocupação constante por parte do legislador em 
promover acréscimos de itens ao inc. I do art. 167, da LRP, sempre 
que as alterações legislativas assim o recomendarem. O sistema 
adotado pela LRP, baseado em uma relação de atos, inibe o comércio 
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jurídico imobiliário, revelando-se um entrave à livre celebração 
contratual que se destine à constituição de direitos reais imobiliários. 
A inadequação do dispositivo legal é acentuada ao se considerar que 
diversos atos constantes da legislação esparsa e que têm ingresso no 
Registro de Imóveis, não integram a relação do art. 167, I, da LRP (p. 
58). 

 

Considerando, portanto, a evolução dos negócios jurídicos e, ainda, o 

dinamismo das relações, evidente que a contínua atualização do rol taxativo do inciso 

I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos não parece ser a melhor alternativa, já 

que vai ao encontro, como bem definido por Carlos Kennedy da Costa Leite (2015), 

da “infelicidade do legislador em optar pelo estabelecimento de uma listagem 

embasada em tipificação concreta, ao invés de se valer de comandos abstratos, muito 

mais consentâneos à definição dos atos sujeitos a ingresso no Registro de Imóveis” 

(p. 60). 

Nesse sentido, considerando que o built to suit já está inserido na Lei de 

Locações, artigo 54-A, a sua inclusão direta no rol do artigo 167 da Lei de Registros 

Públicos não parece a melhor opção. 

Conforme já destacado, o built to suit ainda não é uma ferramenta contratual 

totalmente difundida, havendo claro potencial para sua difusão não apenas na prática, 

mas também acadêmica, de sorte que persiste divergência doutrinária sobre sua 

tipicidade, mesmo após a introdução do artigo 54-A na Lei 8.245/1991, gerando 

impacto em sua registrabilidade, relativizando os efeitos dos artigos 8º da Lei de 

Locações e 576 do Código Civil. 

Quanto ao artigo 54-A, considerando todas as dúvidas e questionamentos que 

já surgiram sobre o built to suit ante a possibilidade ou não de renúncia dos direitos 

locatícios (revisional, multa e etc.), fatalmente não é nenhum absurdo concluir que, 

tendo em mira a complexidade envolvida nesta relação contratual, o legislador, 

mesmo ciente de toda a autonomia que está vinculada ao tipo contratual, deveria ter 

sido mais preciso. 

Em outras palavras, é muito simplório resumir um contrato dessa magnitude às 

expressões “prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo 

e as disposições procedimentais previstas nesta Lei”37. 

                                                 
37 “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 
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Com uma melhor redação, o próprio artigo 54-A potencializaria o entendimento 

da tipicidade do built to suit como sendo uma espécie do gênero locação e, portanto, 

já incluído no rol do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos. 

Contudo, a partir dos critérios já explorados, temos por base que os contratos 

típicos podem ser definidos como aqueles que são suficientemente regulados em Lei, 

ao passo que permitem que as partes adotem, com base na Lei, um modelo ou 

referência e não precisem se preocupar com as cláusulas, dado que a própria previsão 

legal já é essa referência (VASCONCELOS, 1995, p. 8). Os contratos atípicos, por 

sua vez, não estão suficientemente regulados pela lei (BENEMOND, 2015, p. 80), ou 

seja, “não encontram suas linhas definidoras nos modelos legais” (SZTAJN, 1987, p. 

17). 

Nesse sentido, a alteração do artigo 54-A, com a complementação do quanto 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência e, ainda, deixando clara sua 

registrabilidade, exatamente por ser espécie do gênero locação, colocaria fim não 

apenas às incertezas quanto à registrabilidade, ou não, do built to suit na matrícula do 

imóvel e, consequentemente, quanto à relativização, ou não, da eficácia da cláusula 

de vigência, mas certamente traria muito mais segurança jurídica ao built to suit de 

uma maneira global.    

Ante a complexidade das obrigações que orbitam ao redor de um contrato de 

built to suit e, principalmente, considerando o nível de exposição do locatário ante a 

relativização da eficácia da cláusula de vigência, a importância e relevância da 

registrabilidade do built to suit é incontroversa. 

Ao levar em consideração, portanto, a previsão expressa do built to suit no 

artigo 54-A da Lei de Locações e, também, que a Lei de Registros Públicos deve servir 

para dar suporte ao direito civil e não para restringi-lo, a conclusão pela 

registrabilidade do contrato de built to suit na matrícula é cristalina, principalmente 

porque não há que se falar em criação de qualquer novo direito real, mas sim de 

permitir que a nova modalidade contratual possa efetivar plenamente um direito real 

já existente através do registro do contrato (direito obrigacional com eficácia real). 

                                                 
condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas 
nesta Lei.”. 
§ 1o Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo 
de vigência do contrato de locação.  
§ 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 (BRASIL, 1991). 
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A propósito, mais uma vez, as críticas feitas por Carlos Kennedy da Costa Leite 

(2015) se encaixam perfeitamente ao contexto aqui analisado: 

Para que a norma jurídica alcance a plenitude de seus objetivos, 
prestigiando a justiça e o princípio constitucional da igualdade, é 
necessário que seus dispositivos estejam voltados para os critérios de 
generalidade e de abstração. Bobbio (2008, p. 182), esclarece que 
"assim como a generalidade da norma é garantia de igualdade, a 
abstração é garantia de certeza. [...]. Os arts. 172° e 221° da LRP 
aprimorados com uma melhor redação, supririam a necessidade dos 
elencos contidos nos incs. I e II do art. 167 do diploma legal. Tal 
redação consistiria em estabelecer que o registro se aplica aos títulos 
ou atos translativos e constitutivos de direitos reais sobre imóveis, e 
constitutivos de direitos obrigacionais com eficácia real, além dos atos 
declaratórios de direitos reais, para garantia da eficácia de 
disponibilidade e oponibilidade erga omnes. Por sua vez, a averbação 
se destina aos títulos ou atos modificativos e extintivos daqueles 
sujeitos a registro, tanto os de caráter subjetivo, quanto aos de caráter 
objetivo. Um esclarecimento de tal natureza, aliado à limitação de 
ordem formal acerca dos instrumentos passíveis de assentamento no 
Registro de Imóveis estampado no art. 221, serviriam como 
balizadores quantum satis a admissão dos títulos no Registro de 
Imóveis. Dessa forma, o critério de ingresso estaria intimamente ligado 
ao princípio da legalidade, aplicado no procedimento de qualificação 
registral, sendo imprescindível os seguintes questionamentos: o 
negócio jurídico passou pelo crivo dos planos do negócio jurídico 
(existência, validade e eficácia)? - o negócio jurídico diz respeito à 
transmissão de propriedade, ou constituição de direito real ou 
obrigacional de eficácia real, que careça de garantia de disponibilidade 
e oponibilidade erga omnes? Se respondido sim a ambas, o título, a 
priori, tem potência registral (pp 68-69). 

 

Homenageando a precisa ponderação feita por Leite, resta evidente que os 

incisos I (numerus clausus) e II (numerus abertus) do artigo 167 da Lei de Registros 

Públicos deveriam estar cobertos de “generalidade e de abstração”, para permitir que 

a norma jurídica alcançasse sua plenitude, ressaltando, novamente, que não há que 

se falar em permissão para que as partes criem novos direitos reais, sob pena de 

comprometer o sistema por completo. 

Complementando o raciocínio da abstração do artigo 167, em momento algum 

pode ser esquecido que a Lei de Registros Públicos deverá – fica claro que na prática 

não tem sido esse o resultado – servir de suporte para o Direito Civil, sendo que a 

existência de rol taxativo põe em cheque sua efetividade e subordinação38. 

                                                 
38 “Os caracteres de generalidade e abstração deveriam ser os balizadores da Lei de Registros 
Públicos, posto que, como norma de direito adjetivo, se presta a fornecer subsídios instrumentais a 
uma generalidade de institutos de direito substantivo civil. A lei deveria ser abstrata nesse sentido, 
para lançar uma visão ontológica sobre a matéria, buscando a essência das propriedades dos atos de 
registro e averbação, estabelecendo unicamente que os atos transmissivos e declaratórios de 
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Assim, considerando que os artigos 17239 e 22140 da Lei de Registros Públicos 

tratam genericamente do procedimento de registro dos títulos perante o Registro de 

Imóveis, uma redação mais técnica e condizente com a característica de direito 

adjetivo do direito registral ante ao direito civil, cumprindo com os caracteres de 

generalidade e abstração, estaríamos diante, no máximo, de um rol exemplificativo, 

restringindo a análise de registrabilidade ao que de fato importa aos negócios 

jurídicos: existência, validade e eficácia do negócio jurídico. 

Podemos dizer que há, de certa maneira, uma confusão causada pela doutrina, 

que insiste em classificar o built to suit como contrato atípico misto, e pelo legislador, 

muitas vezes sem a precisão necessária, fazendo com que o texto de lei (Lei de 

Registros Públicos) não sirva de suporte, mas sim de barreira. 

 

4.3 A controvérsia sobre o rol previsto na Lei de Registros Públicos: numerus 
clausus vs. numerus apertus 

Assumindo, como incontroverso o fato de que o rol do inciso I do artigo 167 da 

Lei de Registros Públicos é taxativo, deve-se dar lugar a uma real controvérsia 

                                                 
propriedade, os constitutivos de ônus e direitos reais, e os constitutivos de direitos obrigacionais com 
eficácia real, seriam registrados, enquanto que os atos modificativos e extintivos seriam averbados.” 
(LEITE, 2015, p.68, grifo do autor) 
39 “Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos 
constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, 
" inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua 
validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade.” (BRASIL, 1973) 
40 “Somente são admitidos registro: I - escrituras públicas, inclusive as lavradas em consulados 
brasileiros; II - escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes e testemunhas, com as 
firmas reconhecidas, dispensado o reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades 
vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação; III - atos autênticos de países estrangeiros, com força 
de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no cartório do Registro 
de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por tribunais estrangeiros após 
homologação pelo Supremo Tribunal Federal; IV - cartas de sentença, formais de partilha, certidões e 
mandados extraídos de autos de processo. V - Contratos ou termos administrativos, assinados com a 
União, Estados, Municípios ou o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e 
de programas habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma.  
§ 1o Serão registrados os contratos e termos mencionados no inciso V do caput assinados a rogo com 
a impressão dactiloscópica do beneficiário, quando este for analfabeto ou não puder assinar, 
acompanhados da assinatura de 2 (duas) testemunhas. 
§ 2o  Os contratos ou termos administrativos mencionados no inciso V do caput poderão ser celebrados 
constando apenas o nome e o número de documento oficial do beneficiário, podendo sua qualificação 
completa ser efetuada posteriormente, no momento do registro do termo ou contrato, mediante simples 
requerimento do interessado dirigido ao registro de imóveis. 
§ 3o  Fica dispensada a apresentação dos títulos previstos nos incisos I a V do caput deste artigo 
quando se tratar de registro do projeto de regularização fundiária e da constituição de direito real, sendo 
o ente público promotor da regularização fundiária urbana responsável pelo fornecimento das 
informações necessárias ao registro, ficando dispensada a apresentação de título individualizado, nos 
termos da legislação específica.” (BRASIL, 1973). 
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existente no âmbito do registro de imóveis: como o contrato de built to suit poderá ser 

apresentado perante o registro de imóveis? 

Embora o inciso I do artigo 167 da Lei 6.015/1973 liste a locação como sendo 

registrável, conforme já adiantado, prevalece atualmente o entendido de que o built to 

suit não seria uma locação, mas sim um contrato atípico misto, e, portanto, não se 

enquadraria no rol descrito na lei41. 

Em outras palavras, o built to suit não poderia ser registrado na matrícula do 

imóvel. 

Aliás, existem outros exemplos de vedação ao registro na matrícula em virtude 

de ausência de previsão no rol taxativo da Lei de Registros Públicos: alienação 

fiduciária de lavoura e produto42, contrato de arrendamento rural43, promessa de 

doação44, dentro outros, deixando claro que a problemática existente entre o 

dinamismo do mercado e das relações do direito privado são incompatíveis com o 

conceito numerus clausus do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, na 

medida em que novos negócios jurídicos são entabulados inserindo direitos reais já 

existentes, mas não com os nomes previstos no inciso I. 

Neste ponto, importante esclarecer que o rol do inciso I do artigo 167 da Lei de 

Registros Públicos não trata apenas de direitos reais puros vinculados à aquisição da 

propriedade, na medida em que “alguns direitos pessoais adquirem oponibilidade erga 

omnes e, por consequência, eficácia real, quando submetidos a registro” (GOMIDE, 

2017, p.131)45. 

Também estão tutelados no rol, dentre eles, o direito do locatário se opor à 

denúncia vazia do novo proprietário. 

                                                 
41 “O comando legal é composto por dois elencos. O primeiro encontra-se objetivado no inc. I, 
contemplando os atos sujeitos a registro; e, o segundo no inc. II, estabelecendo os atos sujeitos à 
averbação. Quando da promulgação da Lei de Registros Públicos, o inc. I do art. 167 contava com 34 
itens sujeitos a registro; e, o inc. II, com 13 itens sujeitos à averbação. Com as desmetódicas e 
assistemáticas inclusões realizadas com o correr do tempo, o inc. I, conta, atualmente, com 42 itens, 
enquanto o item II possui, hoje, 30 itens. O rol do inc. I, padece de reprovável desorganização 
hierárquica, promovendo a mesclagem, em confuso mistifório, de direitos reais, contratos de 
formalização pública e particular, títulos de crédito rural, comercial, industrial, além de elementos afetos 
ao direito de família, direito processual civil, dentre outros.” (LEITE, 2015, p.52). 
42 Apelação Cível nº 0035067.98.2010.8.26.0576 (TJSP, 2011). 
43 Apelação Cível nº 32.930-0/3 (TJSP,1996). 
44 Apelação Cível nº 1.237-6/0 (TJSP, 2010). 
45 “A relação de direitos reais encontra-se inscrita no art. 1.225 do CC/2002, podendo tais direitos ser 
distribuídos em duas categorias: jus in re propria ou direito sobre coisa própria, que possui como único 
elemento, a propriedade; e, jus in re aliena ou direito sobre coisa alheia, abrangendo a superfície, as 
servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a 
hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, e, a concessão de direito real 
de uso.” (LEITE, 2015, p.44). 
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Com relação especificamente ao built to suit, apenas para deixar a questão 

temporal bem definida, cabe relembrar que atualmente não se trata meramente de 

análise hipotética, na medida em que o entendimento vigente, ao menos perante o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida já com a vigência 

do artigo 54-A da Lei de Locações, é de que o built to suit não é registrável: “É 

indispensável para o registro de um título expressa previsão no artigo 167, I, da Lei 

de Registros Públicos, ou em outra Lei.”46  

A análise, portanto, não sendo hipotética ou meramente acadêmica, adentra 

nas críticas ao entendimento atual e nas possíveis consequências deste 

entendimento. 

De qualquer maneira, é possível afirmar que há uma inclinação favorável pela 

escolha da arbitragem como mecanismo de solução de conflitos, na medida em que, 

ao pesquisar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo (LEITE, 2015), é possível 

encontrar apenas algumas discussões envolvendo outros aspectos do built to suit, o 

que permite concluir que apenas alguns contratos acabam elegendo o Judiciário, 

provavelmente na tentativa de escapar dos expressivos custos da arbitragem. 

De acordo com o quanto discutido até aqui, restou clara a importância do 

registro do built to suit na matrícula do imóvel para que a cláusula de vigência tenha 

plena eficácia47. 

Contudo, se de um lado o rol do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros 

Públicos é taxativo (numerus clausus), por outro, conforme já antecipado, o rol do 

inciso II é exemplificativo (numerus apertus), motivo pelo qual não há impeditivo legal 

                                                 
46 Apelação cível nº 0038666-47.2012.8.26.0100 (VRPSP, 2012). 
47 “Depreende-se daí que, na esfera dos bens imóveis, o registro é a fonte geradora de direito real, 
sendo imprescindível na transmissão ou constituição, por ato entre vivos, de direitos reais, incidentes 
sobre bens imóveis. Da mesma forma, nas suas qualidades de figuras híbridas, alguns direitos 
obrigacionais, adquirem oponibilidade erga omnes, e, por consequência, eficácia real, quando 
submetidos a registro, como, por exemplo, o direito de preferência do locatário na aquisição do imóvel 
locado, insculpido no art. 33 da Lei 8.245, de 18.10.1991; ou ainda, a manutenção da locação, que 
pode ser oposta ao adquirente do imóvel locado, na ocorrência de cláusula de vigência da locação, por 
força do art. 576 do CC/2002, e, no mesmo sentido, do art. 8.º da Lei 8.245, de 18.10.1991. Neste 
diapasão, o mestre registrador Leonardo Brandelli, expõe: ‘Assim, sem um meio eficaz de publicidade, 
não se terá um efetivo direito real, oponível a terceiros, uma vez que estes o desconhecerão; poder-
se-á chamá-lo de direito real, mas em verdade não o será, ou não o será em sua plenitude, por 
encontrar sérias restrições jurídicas decorrentes da ignorância de sua existência por terceiros. O 
mesmo se diga a respeito dos direitos puramente obrigacionais que devam ser oponíveis em relação a 
terceiros, como certos direitos de preempção, por exemplo: se não forem publicizados, sua 
oponibilidade esvai-se. [...] É o que ocorre, por exemplo, com o direito de preempção do locatário de 
imóvel urbano. Em relação a tais direitos pessoais, para que sejam oponíveis a terceiros, há a 
necessidade de publicidade, tal qual nos direitos reais’ (BRANDELLI, 2007, pp. 616-617).” (LEITE, 
2015, p.47). 
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para a averbação de um contrato não listado no rol, fazendo com que o built to suit 

possa ser averbado, mas não registrado. 

De qualquer maneira, em que pese a averbação valer para formalizar o direito 

de preferência e alertar eventual interessado na aquisição do imóvel, ela, por si só, 

não resolve a questão da eficácia da cláusula de vigência. 

Nesse sentido, vale destacar, novamente, que o rol do inciso II não representa 

qualquer polêmica acadêmica, na medida em que a doutrina e a jurisprudência são 

pacíficas no entendimento de que tal rol é meramente exemplificativo em virtude do 

quanto prescrito no artigo 246 da própria Lei de Registros Públicos, permitindo 

averbações na matrícula de itens inicialmente não listados: 

Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no item II do artigo 
167, serão averbados na matrícula as sub-rogações e outras 
ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro.  

 

Além da previsão de o artigo 246 confirmar a natureza exemplificativa do rol do 

inciso II do artigo 167, interessante a abordagem feita pela Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de São Paulo (AMADEI et al, 2006) para ratificar tal entendimento: 

Tal dispositivo legal atribui ao elenco de hipóteses de averbação 
discriminadas na Lei de Registros Públicos o caráter de rol meramente 
exemplificativo, diversamente do que se passa com as hipóteses de 
registro do art. 167, I, enumeradas em caráter taxativo. [...] 
Considerando que o cadastramento oficial da CETESB implica, em si 
e em certa medida, alteração da situação jurídica do imóvel, por 
constatação de novidade fática antes ignorada (“área contaminada”), 
que resulta em restrições ao uso e gozo da coisa dela decorrentes, a 
contaminação de áreas por substâncias tóxicas e perigosas deve ter 
sua inserção no registro imobiliário efetivada, para fins de publicidade, 
pela via da averbação de mera notícia, ou seja, como ato averbatório 
de publicidade enunciativa. (pp. 23, 21) 
 

Nesse sentido, cientes de que a averbação não resolve o problema quanto à 

vigência da locação, é inegável que em uma locação não residencial, maior incidência 

da cláusula, ou, ainda, em uma locação residencial, inúmeros são os casos em que o 

locatário realiza benfeitorias, aperfeiçoa o imóvel para se adequar às suas 

necessidades (pessoais/comerciais), tornando ainda mais crítico o cenário em que a 

locação é prematuramente encerrada em virtude da venda do imóvel a um novo 

proprietário. 
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Incompreensível, portanto, a indiferença da doutrina, legislação e do Judiciário 

para com a relativização da eficácia da cláusula de vigência nos contratos de built to 

suit. 

Ora, se já é óbvia a relevância da cláusula de vigência na locação comum, 

imperiosa a conclusão de que no built to suit sua relevância será ainda maior. 

Conforme já amplamente debatido, no built to suit o contratante/locatário 

contrata o contratado/locador para construir ou realizar substancial reforma em um 

imóvel visando atender todas as suas especificações para, com o imóvel pronto, 

utilizá-lo por um longo período, permitindo que o contratado recupere todos os 

investimentos realizados. 

Nesse sentido, estão bem destacados os riscos de cada parte. 

De um lado está o locador, que assume o risco de investir valor relevante para 

adequar o imóvel para o locatário com a expectativa de não apenas recuperar o que 

investiu, mas também lucrar com a operação, contando que o contrato será 

integralmente cumprido. 

Caso ocorra o inadimplemento do locatário, além de não receber valores 

vencidos, poderá não receber o valor da multa contratual e ficar com um imóvel vazio 

por não conseguir um novo locatário. 

O locatário, por sua vez, não encontra, atualmente, um mapeamento completo 

dos seus riscos. Em linhas gerais, a doutrina pouco fala sobre os riscos do locatário e 

encara o built to suit como se fosse um contrato com riscos predominantemente 

vinculados ao contratado/locador. 

Assim, além dos riscos mais básicos vinculados à ineficiência ou imperícia do 

contratado para construir ou realizar a reforma substancial do imóvel, o locatário de 

um built to suit, embora pouco se fale sobre o assunto, está consideravelmente 

exposto em virtude de eventual relativização da eficácia à cláusula de vigência, ante 

a sua irregistrabilidade no atual cenário. 

 

4.4 Ausência de previsão legal para autorizar o registro ou interpretação 
equivocada da legislação vigente: registro vs. averbação 

 
Conforme já abordado, no ordenamento jurídico brasileiro há clara distinção 

entre os direitos pessoais (numerus apertus), direitos das obrigações que não sofrem 

restrição de criação em respeito a autonomia das partes, valorizando o dinamismo 
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existente em nossa realidade diária, e os direitos reais (numerus clausus), na medida 

em que apenas a lei cria ou extingue direitos reais, o que torna antagônica a natureza 

dos incisos I e II do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, na medida em que o 

primeiro é taxativo (numerus clausus), e o segundo é exemplificativo (numerus 

apertus). 

Inicialmente, antes mesmo de adentrar a análise e crítica quanto a 

registrabilidade do built to suit, oportuno alguns esclarecimentos quanto às diferenças 

efetivas entre “registro” e “averbação”. 

Quanto ao tema, Carlos Kennedy da Costa Leite (2015) traz palavras 

esclarecedoras: 

A Lei de Registros Públicos vigente (Lei 6.015, de 31.12.1973), 
introduziu profundas transformações no sistema registral brasileiro, e, 
dada a complexidade técnica da transição, foi publicada com período 
de dois anos de vacatio legis, entrando em vigor somente em 
01.01.1976. A nova lei mudou o foco objetivo do registro. O título 
deixou de ser o referencial do registro e o imóvel assumiu essa 
posição. Surgiu a figura do fólio real, representado pela Matrícula, que, 
constituída pelos elementos de assentamento constantes do art. 176 
da lei, se traduziu em um verdadeiro repositório de todos os atos 
atinentes ao imóvel. Em homenagem ao princípio da unitariedade, a 
Lei de Registros Públicos, no mesmo art. 176, § 1.º, I, estatuiu que 
cada imóvel deve ter Matrícula própria. Em cada matrícula devem ser 
lançados os atos registrais que afetam diretamente o imóvel de que 
trata o fólio real, ou seja, o registro e a averbação. Sob o manto da 
nova lei, o registro passou a englobar a transcrição e a inscrição do 
sistema anterior, em atenção ao comando do seu art. 168. Os registros 
constituem, pois, os lançamentos efetivados na Matrícula que tenham 
por finalidade escriturar os atos translativos ou declaratórios da 
propriedade imóvel, os atos constitutivos de direitos e ônus reais e os 
direitos obrigacionais com eficácia real. Além do registro, na Matrícula 
são também assentadas as averbações, que são os lançamentos 
feitos na Matrícula para indicar a ocorrência de alteração, 
encerramento ou cancelamento de algum registro e até mesmo da 
própria Matrícula, seja quanto à situação física do imóvel (por 
exemplo: edificação de uma casa, mudança de denominação de 
logradouro público, extinção de uma hipoteca), seja quanto à situação 
jurídica do titular do direito real (por exemplo: mudança de estado civil, 
morte do usufrutuário) (p 20). 

 

Nesse sentido, conforme já abordado, considerando que o built to suit é um 

contrato atípico misto, ele não será passível de registro. Oportuno, ainda, pontuar que 

a negativa se dá pela ausência do built to suit no rol, e não pela inexistência do direito 

que se pretende proteger com o registro. De qualquer maneira, o contrato poderá ser 

averbado na matrícula do imóvel. 
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Carlos Kennedy da Costa Leite (2015) é preciso ao pontuar exatamente a 

problemática envolvendo a ausência de registro do built to suit: 

No que tange aos negócios jurídicos que tenham por objeto a 
transmissão ou constituição de direitos reais sobre bens imóveis; e, 
relembrando o que já foi exposto neste trabalho quando da abordagem 
do plano da eficácia do negócio jurídico - impende salientar que 
eficácia obrigacional é atingida, via de regra, com a formalização do 
contrato, vinculando as partes contratantes. Por outro lado, a eficácia 
constitutiva de direito real, só se opera com o registro de título 
translativo ou constitutivo no Registro de Imóveis [...] O negócio 
jurídico tendo por objeto a transmissão ou constituição de direito real 
sobre imóvel ou de direito obrigacional que demande eficácia real, 
formalizado em observância a todos os requisitos de validade 
prescritos em lei, deve então, para atingir eficácia real, ter ingresso no 
Registro de Imóveis, sob pena de se ter por frustrado o objetivo maior 
intentado pelas partes quando da celebração da avença. (p.48). 

 

Alexandre Gomide (2017) também faz referência ao registro imobiliário: 

O registro imobiliário do contrato de locação gera oponibilidade erga 
omnes em relação a terceiros, já que a publicidade terá aptidão para 
resguardar os direitos e a boa-fé daquele que tem garantido direitos 
na lei e no contrato. [...] Da mesma forma, no caso de alienação do 
imóvel locado, nada poderá fazer o locatário para permanecer no 
imóvel, em caso de denúncia pelo novo proprietário. Todavia, se o 
contrato estiver registrado e contiver cláusula de vigência, o novo 
proprietário deverá se submeter ao contrato firmado anteriormente 
pelo proprietário pretérito, não podendo realizar a denúncia do 
contrato (pp.131-132). 

 

Ao aprofundar a discussão, Alexandre Gomide (2017) pontua que, embora o 

built to suit seja classificado como atípico misto (composição entre compra e venda, 

empreitada e locação), “a proibição do registro de um contrato única e exclusivamente 

com fundamento numa interpretação dada ao artigo 167, inciso I, da Lei de Registros 

Públicos pode limitar o direito dos contratantes.” (p.136).  

Para Fernanda Benemond (2015, p. 90), por exemplo, o built to suit é um 

contrato atípico misto por considerar que a sua regulamentação não é “razoavelmente 

completa” e, portanto, exige que as partes sejam obrigadas a clausular as obrigações 

contratuais. 

Contudo, ao mesmo tempo que entendem pela atipicidade do contrato, 

concordam que a proteção dada ao contratante/locatário seria através do registro da 

cláusula de vigência na matrícula do imóvel, e não mera averbação: 

Assim, entendemos, mais uma vez, que não se pode afastar tal 
proteção dada pela lei de um contrato de built to suit. Considerando 
que o built to suit também é um contrato de longo prazo – aumentando 
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a chance de alienação do imóvel por parte do empreendedor durante 
o período contratual – e que a contratante também realizará 
investimentos elevador no imóvel, para instalação e divulgação de seu 
estabelecimento, bem como para construir e manter o seu fundo 
empresarial, somos da opinião que se deve dar à contratante a mesma 
proteção que é dada à locatária no artigo 8º da Lei de Locação, ao 
prever que o contrato deve ser respeitado pelo adquirente do imóvel 
contanto que esteja em vigor por prazo determinado, contenha 
cláusula de vigência em caso de alienação e esteja registrado na 
matrícula do imóvel. Portanto, em nosso entendimento, os oficiais de 
Cartório de Registro de Imóveis devem efetuar o registro/averbação 
de contratos built to suit nas matrículas dos respectivos imóveis, com 
fundamento no artigo 54-A (BENEMOND, 2015, p. 142). 

 

De acordo com Alexandre Gomide (2017), mesmo sendo um contrato atípico o 

built to suit deveria ser registrável: 

Em nosso entender, portanto, embora o contrato de built to suit seja 
um contrato atípico, nada obsta que o mesmo seja registrado no 
cartório imobiliário. Ao contrário, somente com o registro é que se 
permite ao ocupante, por exemplo, obter oponibilidade erga omnes a 
direitos pessoais, tais como o direito de obstar a denúncia vazia pelo 
novo proprietário, caso o contrato possua cláusula de vigência (p.138). 

 

Aqui reside o foco do problema: embora seja altamente contestável, o 

entendimento de que o built to suit não é um contrato típico, espécie do gênero 

locação, contestável também é sua irregistrabilidade. Para tal análise é essencial não 

perder de vista que o artigo 8º da Lei de Locações fala expressamente em averbação 

da cláusula de vigência na matrícula, e não em registro, o que potencializa a confusão. 

Nesse sentido, é comum encontrar decisões judiciais, bem como artigos 

científicos, fazendo o uso indiscriminado de “registro” e “averbação” como se 

sinônimos fossem. 

Veja-se, por exemplo, que nas decisões já citadas do Superior Tribunal de 

Justiça - STJ, em que tal Corte Superior se posiciona sobre a possibilidade de a 

ciência inequívoca do novo proprietário sobre a locação configurar ou não elemento 

suficiente para suprir a ausência do registro da cláusula de vigência na matrícula, as 

expressões são utilizadas indistintamente. 

Os acórdãos, embora com desfechos distintos, dada a particularidade dos 

casos, utilizam as expressões “averbação” e “registro” constantemente como 

sinônimos: 

A regra, portanto, é a de que o adquirente deverá respeitar o contrato 
de locação desde que, além do prazo determinado e da existência da 
cláusula de vigência em caso de alienação, ele esteja devidamente 
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averbado na matrícula do imóvel. Isso porque é o registro que dá 
publicidade ao contrato de locação, levando, ao conhecimento do 
adquirente do bem, as suas respectivas cláusulas. [...] Na hipótese, 
embora ausente a averbação no registro público de imóveis, é 
incontroversa a ciência da recorrente, na qualidade de adquirente do 
imóvel, acerca da existência do contrato de locação e de seus 
respectivos termos. Tanto assim que, no próprio recurso especial, está 
consignado: “ainda que a cláusula à qual alude o v. acórdão recorrido, 
tenha constado do instrumento particular de compromisso de venda e 
compra firmado entre a Recorrente e os antigos proprietário do imóvel, 
ela não foi repetida” (e-STJ fl. 256). Diante disso, verifica-se que a 
finalidade precípua do registro público, qual seja, a de trazer ao 
conhecimento do adquirente do imóvel a existência da cláusula de 
vigência do contrato de locação (STJ, 2013) 
 
 
A controvérsia gira em torno de (i) definir se o contrato de locação com 
cláusula de vigência em caso de alienação precisa estar averbado na 
matrícula do imóvel para ter validade ou se é suficiente o 
conhecimento do adquirente acerca da cláusula para proteger 
o locatário, [...] Por sua vez, apesar de a locação ser por tempo 
determinado e conter cláusula de vigência no caso de alienação 
(cláusula 13.13, fl. 34), a ré não comprova o registro do contrato no 
RGI ao tempo da alienação" (fl. 229, e-STJ). [...] A recorrente sustenta 
que a Lei do Inquilinato garante ao adquirente o direito de denunciar a 
locação firmada pelo antigo proprietário, exceto nas hipóteses em que 
o contrato locatício tenha cláusula de vigência, estando devidamente 
averbado na matrícula do imóvel, o que não ocorreu na presente 
hipótese. Ressalta que a averbação do contrato de locação 
no Registro de Imóveis tem natureza constitutiva, enfatizando que não 
tinha ciência da existência da cláusula de vigência. [...] Para que a 
avença possa atingir terceiros, no caso o adquirente do imóvel locado, 
a lei exige que o contrato seja por prazo determinado, haja cláusula de 
vigência em caso de alienação e que esteja averbado na matrícula do 
imóvel. [...] Nesse contexto, a averbação do contrato de locação no 
registro de imóveis é imprescindível para que a locação possa ser 
oposta ao adquirente. Não se desconhece recente julgado desta Corte 
no qual foi afastada a necessidade de registro do contrato de locação. 
[...] Assim, não se trata propriamente de afastar a necessidade de 
registro, ou mesmo de ter conhecimento inequívoco da existência da 
cláusula de respeito, mas sim de o adquirente, por convenção, se 
obrigar a respeitar o contrato locatício. [...] Apesar de não ter havido a 
averbação do contrato locatício. (STJ, 2018) 

 

Tais acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça são emblemáticos, 

exatamente porque refletem a confusão que é criada diariamente com o uso das 

expressões “averbação” e “registro”. 

Quando a atecnia aqui abordada envolve uma locação, não haverá maiores 

desdobramentos práticos, na medida em que se a intenção das partes foi a eficácia 

da cláusula de vigência, o contrato poderá ser registrado nos moldes do item 3 do 
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inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos; ou, ainda, se a intenção for 

formalizar o direito de preferência, por exemplo, o contrato poderá ser averbado, nos 

moldes do inciso II do mesmo artigo 167. 

A confusão, na verdade, tem origem na própria Lei, uma vez que o artigo 8º da 

Lei de Locações fala em “averbação” e a Lei de Registros Públicos em “registro”, 

sendo que a Lei de Registros Públicos, pelo princípio da legalidade e da taxatividade, 

determina que a cláusula de vigência seja registrada, e não averbada. 

Contudo, ao analisarmos o built to suit nesse contexto, a atecnia traz sérias 

consequências, uma vez que a taxatividade do rol descrito no inciso I do artigo 167 

não permitirá seu registro, sendo que a eficácia da averbação não será a mesma no 

tocante à cláusula de vigência. 

Feitas tais considerações, ainda mais relevante passa a ser a análise crítica da 

não abstração do artigo 167, na medida em que a Lei de Registros Públicos deveria 

servir de suporte para o Direito Civil, e não de barreira para a fomentação dos 

negócios jurídicos. 

Novamente falando sobre a atecnia, é instintiva a súplica por uma redação mais 

técnica e condizente com a característica de direito adjetivo do sistema registral ante 

ao direito civil, cumprindo com os caracteres de generalidade e abstração, sendo que 

um rol exemplificativo já seria mais do que suficiente. 

Se levarmos em consideração não apenas (i) a previsão expressa do built to 

suit no artigo 54-A da Lei de Locações, que, a nosso ver, implica automaticamente na 

sua tipicidade por se tratar de espécie do gênero locação, mas também (ii) que a Lei 

de Registros Públicos deve servir para dar suporte ao direito civil e não para restringi-

lo, a conclusão pela registrabilidade do contrato de built to suit na matrícula segue 

sendo clara. 

Nesse sentido, embora passível de crítica, podemos concluir que se sustenta a 

tese que defende que a legislação vigente já seria suficiente para autorizar o registro 

do built to suit na matrícula, uma vez que o contrato de locação já está previsto como 

registrável. 

O dinamismo dos negócios e, principalmente, o dinamismo da sociedade atual, 

inviabilizam a defesa da tese de que o rol do artigo 167 foi desenvolvido através do 

uso da melhor técnica legislativa, mas, principalmente, inviabiliza a defesa de que o 

rol deveria conter expressamente o built to suit quando, na verdade, já prevê a 

locação. 
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A exposição atual dos locatários em um contrato de built to suit se deve à soma 

de um equívoco interpretativo, a classificação do contrato como atípico misto, e a uma 

falha legislativa, na medida em que o direito registral, que deveria suportar as relações 

civis, serve na verdade de obstáculo, ante sua incapacidade de acompanhar a 

mutação ou evolução das relações negociais e contratuais. 

De qualquer maneira, considerando as divergências já expostas, cabe aos 

operadores do direito o estudo e a identificação de possíveis soluções que consigam 

viabilizar a plena eficácia da cláusula de vigência ou, ao menos, consigam amenizar 

o nível de exposição dos locatários. 

 

4.5 Análise econômica do built to suit 

 
Conforme já destacado, o built to suit é uma modalidade contratual que envolve 

múltiplas obrigações e que implica, pela lógica financeira, em uma relação contratual 

consideravelmente longa para que o investimento feito possa ser recuperado. 

Nesse sentido, considerando um cenário de aquecimento econômico, não 

apenas com a concessão de crédito pelos bancos no mercado interno, mas também 

com o aumento exponencial do volume de investimento estrangeiro ou, ainda, em um 

cenário de crise econômica mundial, que implicará no anseio do proprietário de se 

capitalizar com a venda do imóvel, quem socorrerá o locatário se o locador 

efetivamente decidir vender o imóvel e o novo proprietário não tiver interesse na 

manutenção da locação, considerando que ainda restam dúvidas sobre a eficácia da 

cláusula e vigência nessa modalidade contratual? 

Caberá ao locatário se socorrer a um Tribunal Arbitral48 para discutir perdas e 

danos? Quais são os efeitos práticos de tal medida, se considerarmos que o locatário 

terá 90 dias para reorganizar sua operação, ressaltando que essa operação não é 

                                                 
48 “Diante da natureza econômica do negócio built to suit e da celeridade empreendida no procedimento 
arbitral nos termos da Lei nº 9.307/1996, ressaltamos que muitas dessas operações estão sendo 
realizadas com cláusula compromissória de arbitragem – a qual, a nosso ver, é perfeitamente cabível, 
uma vez que o contrato versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. Assim, como dispõe o artigo 4º 
da referida lei, as partes em um contrato podem se comprometer a submeter à arbitragem os litígios 
que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Ante a falta de normais legais e de julgados acerca 
do built to suit, o compromisso arbitral também pode ser visto como uma forma de se mitigar os riscos 
e possíveis questionamentos judiciais a respeito de sua estrutura – o que, por sua vez, acaba por não 
auxiliar na solução de controvérsias sobre o tema, posto que os procedimentos arbitrais são, 
normalmente, confidenciais.” (BENEMOND, 2015, p. 144). 
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simples, até mesmo porque exigiu, em um primeiro momento, a utilização de um built 

to suit para conseguir um local que atendesse às exigências? 

Os questionamentos são infindáveis, assim como a lista de riscos sob os quais 

os locatários ficam expostos sem a eficácia da cláusula de vigência.  

Como bem ponderado por Fernanda Benemond (2015), “o contrato é o 

instrumento de autonomia privada. Esta, por sua vez, é a liberdade de contratar. Essa 

liberdade de contratar não é ilimitada. Seus limites são a ordem pública e os bons 

costumes.” (p. 96). 

Evidente, deste modo, que a autonomia da vontade49 não pode ser 

isoladamente invocada para sustentar a necessidade de se fazer valer a cláusula de 

vigência.  

Contudo, neste caso específico, à luz da ordem pública e dos bons costumes, 

inicialmente limitadores dessa autonomia, a necessidade de fazer valer a cláusula 

passa a ser inquestionável. 

Adicionalmente, para reforçar que a autonomia da vontade não está sozinha 

nessa batalha, o equilíbrio contratual também deve ser invocado. 

Com os riscos das partes destacados acima fica fácil visualizar os riscos do 

locador – riscos que já foram altamente debatidos e que atualmente já tem seu tema 

central pacificado (possibilidade de executar a integralidade da multa contratual sem 

a necessidade de que esta seja proporcional como na locação comum). 

Contudo, como se pode falar em equilíbrio contratual se atualmente, de um 

lado, temos o locador amparado pela doutrina e pelos Tribunais, considerando que as 

principais controvérsias estão pacificadas, enquanto o locatário segue exposto em 

virtude tanto da taxatividade do rol do inciso I do artigo 167 da Lei de Registros 

                                                 
49 “O legado da autonomia da vontade, conhecida como plena liberdade de contrato, não veio do Direito 
Romano. Suas bases estão entre os inúmeros princípios inovadores que derivam da Revolução 
Francesa e do iluminismo. A filosofia kantiana, que influenciou o jusracionalismo iluminista do século 
XVIII, acreditava que o homem, por ser livre em sua essência, só poderia obrigar-se por sua própria 
vontade. Para ele, a autonomia era o fundamento da própria dignidade humana. Assim, a autonomia 
da vontade é reconhecida como a faculdade, potestade, dada aos particulares de atuarem por conta 
própria, observados alguns limites que eram relativamente vagos na França do século XIX. [...] 
Tradicionalmente, a autonomia da vontade inclui a liberdade de negociar, de escolher o contratante, 
determinar o conteúdo do contrato ou do ato e a forma, quando assim a lei autorizar. [...] A autonomia 
privada, a declaração volitiva, ainda é um princípio extremamente relevante nas relações privadas; 
todavia, já não pode desviar-se de valores maiores inerentes à pessoa que, hoje, estão normatizados 
em preceitos constitucionais, civis e leis especiais. Assim, o contrato emoldura-se segundo os ditames 
da ordem pública, dos bons costumes e da lei e, mesmo que a última apresente conceitos 
indeterminados, abrindo espaço às variações provocadas pela própria dinâmica da realidade social, 
isto não exime o contrato de servir como um momento de equilíbrio entre preceitos aparentemente 
contrapostos, como a autonomia privada e a função social.” (ZANETTI, 2012, pp. 53-58). 
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Públicos, quanto pela classificação do built to suit como sendo um contrato atípico 

misto, inviabilizando o registro do contrato? 

Uma visão mais simplista ou menos ampla do cenário tentará minimizar tais 

riscos sob o argumento de que o imóvel é tão particular, tão sob medida e 

personalizado que a chance de algum interessado comprar e resolver denunciar o 

contrato é mínima. Será? Será mesmo que em cenários extremos de aquecimento da 

economia ou crise mundial financeira, ressaltando que nossa economia, 

historicamente, é composta de momentos antagônicos de alta e baixa, as chances de 

um fundo de investimento se interessar por um imóvel para implementar novo projeto 

são remotas? 

Pouco provável. 

Vale lembrar que nem sempre o built to suit visa à construção/reforma de um 

imóvel sui generis, que seria mais difícil de se enquadrar aos interesses de um 

terceiro. 

Embora a imagem de um built to suit esteja vinculado a obras portentosas e 

peculiares, nada impede que o contrato vise à implementação de um galpão, lajes 

comerciais, parque fabril (que poderia ser utilizado por diferentes indústrias) ou, ainda, 

que o contrato esteja vinculado à um imóvel residencial. 

Aqui cabe um oportuno destaque. Mesmo ciente de que o artigo 54-A da Lei de 

Locações fala sobre imóvel urbano não residencial, embora não impacte na discussão 

sobre a tipicidade ou não do contrato, Alexandre Gomide ventila a possibilidade de 

utilização do conceito de um built to suit para imóveis residenciais50. 

Será que nesta hipótese a chance de aparecer um terceiro interessado na 

aquisição do imóvel continuaria sendo remota? 

Certamente não. 

De qualquer maneira, ainda que se defina tal discussão como mera hipótese, 

considerando mais uma vez o contexto que envolve as partes em um built to suit, soa 

minimamente razoável, ao menos olhando na posição de locatário, que será essencial 

                                                 
50 “O built to suit residencial pode ser vantajoso para o futuro ocupante do imóvel. Imagine-se que em 
vez de determinada família despender elevados valores para a aquisição de um terreno e construção 
de sua residência, dependendo, para tanto, da obtenção de financiamento bancário (muitas vezes a 
juros onzenários), poderá firmar contrato built to suit com uma empresa ou, ainda pessoa física, que 
ficará responsável por suportar custos, além de todo trabalho decorrente da construção do imóvel. O 
investimento da construção é diluído ao longo dos anos, o que pode tornar desnecessário, por exemplo, 
a obtenção do financiamento.” (GOMIDE, 2017, p.147). 
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mitigar tais riscos ou contingenciar tal possibilidade para não pôr em risco toda uma 

operação empresarial. 

O artigo 8° da Lei de Locações fala em denúncia do novo proprietário em 90 

dias. Viabilizar a mudança de uma família em 90 dias já é algo complexo. Eventual 

mudança da sede de uma empresa, reformas no novo imóvel e tantas outras 

particularidades que envolvem uma mudança fazem com que o prazo de 90 dias seja 

escasso e coloque em risco a operação empresarial do locatário. 

Imaginar, por sua vez, que uma fábrica, um supermercado, um galpão industrial 

ou qualquer outro empreendimento desta magnitude, oriundo de um built to suit, 

consiga (i) suspender sua operação, (ii) transferir toda sua estrutura, (iii) treinar novos 

funcionários ou viabilizar a manutenção dos mesmos e, ainda, (iv) retomar sua 

operação empresarial em outro imóvel dentro deste prazo?  

Ressaltamos, contudo, que quando refletimos nessas estruturas 

consideravelmente robustas típicas de um built to suit (galpões, fábricas e outros 

imóveis de difícil liquidez no mercado locatício), mistificamos um modelo contratual 

que pode ser facilmente utilizado em estruturas mais próximas da nossa realidade. 

Difícil imaginar uma negociação envolvendo uma laje corporativa ou um prédio 

comercial que pode comportar uma instituição de ensino, um órgão governamental ou 

até mesmo uma escola (MIGALHAS, 2005)? 

Trazendo o built to suit para imóveis que o senso comum assume como sendo 

mais “líquidos” no mercado locatício, fica ainda mais evidente o risco do locatário, caso 

a cláusula de vigência não tenha eficácia. 

Difícil imaginar que isso seja viável sem que ao menos deixe sequelas 

relevantes, sejam elas financeiras ou de ordem qualitativa dos serviços prestados. 

Com o cenário posto, envolvendo o rol previsto na Lei de Registros Públicos, 

oportuno avançar sobre a efetiva ausência de previsão legal que inviabilize o registro 

ou se, na verdade, estamos diante de uma atecnia, na medida em que “registro” e 

“averbação” são constantemente apresentados como sinônimos. 

De qualquer maneira, valendo-se da importância e complexidade econômica 

que indubitavelmente orbita ao redor do built to suit, oportuna, ainda, a reflexão dos 

impactos econômicos e consequências jurídicas em caso de, simultaneamente, (i) 

ocorrer a venda do imóvel e, ainda, (ii) a vigência do built to suit for respeitada. 

Em tal contexto, a preocupação do contratante/locatário estaria superada na 

medida em que seu direito de permanecer no imóvel teria sido respeitado. 
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Contudo, ciente de que o antigo proprietário recuperou todo o investimento feito 

com a venda do imóvel, estaria o contratante/locatário obrigado a seguir pagando a 

remuneração original do built to suit, que inclui o aluguel e a diluição do investimento 

que precisa ser recuperado, ou estaria o mesmo autorizado a pleitear a revisão do 

aluguel, na medida em que o investimento feito pelo antigo proprietário já teria sido 

recuperado? A nova relação contratual passa a ser de locação comum ou segue 

sendo um built to suit? 

Tal discussão é interessante e abre leque para haja um enfrentamento ainda 

mais profundo sobre os limites da autonomia privada com o impacto de tais relações 

em terceiros e até mesmo sobre os limites e condições para a sub-rogação de direitos. 

Todavia, exatamente em respeito a essência do built to suit, nosso 

entendimento é firme no sentido de que a venda do imóvel com o respeito da vigência 

do built to suit faz como que o vínculo siga sendo aquele previsto em contrato, built to 

suit, não havendo o que se falar em renegociação do contrato (locação). 

Nesse sentido, seguindo tal máxima, teremos um cenário em que o antigo 

proprietário foi remunerado adequadamente, o novo proprietário terá o fluxo do built 

to suit respeitado e, ainda, o contratante/locatário terá a vigência do contrato também 

respeitada. 
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5 RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS 

5.1 Alternativas contratuais 

 

Partindo, mais uma vez, da classificação majoritária que ainda vê o built to suit 

como sendo um contrato atípico misto e, ainda, considerando que a Lei dos Registros 

Públicos possui rol taxativo (numerus clausus) no inciso I do artigo 167, a 

irregistrabilidade do built to suit na matrícula do imóvel é praticamente uma conclusão 

lógica, a despeito de discordarmos da principal premissa: a atipicidade do contrato. 

É evidente que existe a possibilidade de se encontrar um Oficial de Registro de 

Imóveis que entenda, assim como nós e outros doutrinadores (GOMES, 2019, p.52), 

pela eficácia do artigo 54-A da Lei de Locações e, portanto, da aplicação ao built to 

suit do quanto previsto aos contratos de locação. 

Contudo, para atender aos fins da pesquisa aqui proposta e, ainda, levando em 

consideração o entendimento encontrado em caso concreto no Estado de São 

Paulo51, é necessário buscar as alternativas legais cabíveis para reestabelecer o 

equilíbrio contratual das partes ou, ao menos, minimizar a exposição do locatário. 

Na busca pela manutenção de preços competitivos e da eficiência e, ainda, 

para evitar novos custos de transação, é importante sempre destacar que eventuais 

alterações contratuais provavelmente impactarão na estrutura padronizada que o 

mercado conhece e, consequentemente, alterar os custos da negociação. 

Ciente dos impactos práticos da taxatividade do rol previsto no inciso I do artigo 

167 da Lei dos Registros Públicos, antes de adentrar às sugestões contratuais, 

oportuno destacar que a doutrina já identificou uma estratégia adotada por algumas 

partes na tentativa de enquadrar o contrato, inicialmente um contrato atípico, ao rol 

taxativo da lei. 

Trata-se, na verdade, como bem adjetivado por Carlos Kennedy da Costa Leite 

(2015), de “solução evasiva de péssima técnica jurídica” (p. 77), que nada mais é do 

que uma simulação que fatalmente se enquadraria na caricata definição de “jeitinho 

brasileiro”: 

Seria a simulação de um negócio jurídico típico do ponto de vista do 
art. 167, I, da LRP, desnaturando a realidade do trato entabulado entre 
elas, unicamente para adequar o contrato ao comando de elenco que 
se supõe taxativo. Da mesma forma, não pode sobrelevar como 

                                                 
51 Conforme os Autos do processo nº. 0038666-47.2012.8.26.0100 (VRPSP, 2012). 
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solução salvadora, como sugerem alguns, que se intitule determinado 
contrato em seu cabeçalho com um nomem juris previsto no rol de atos 
registráveis do art. 167, I, da LRP, muito embora o teor das 
disposições conduzam a outro tipo contratual não tipificado no elenco, 
ou mesmo a um contrato inominado. É o que costuma se verificar em 
documentos intitulados (não raro, em letras garrafais) [...] instrumento 
particular de promessa de compra e venda, que, em tese, teria 
ingresso no fólio real, eis que encontra previsão no rol do art. 167 da 
LRP, - quando, na realidade, apura-se, no procedimento de 
qualificação registral, tratar-se de uma promessa de permuta e não de 
compra e venda. Tampouco é dado ao registrador imobiliário se valer 
da analogia, recepcionando e registrando um título, nominando o ato 
com item constante elenco, com base unicamente na proximidade 
estrutural com o objeto do título recebido para registro, que, na 
realidade, é diverso daquele constante do rol (p. 77). 

 

Citando Leite, o autor Alexandre Gomide (2017) pondera com precisão sobre 

tal tipo de estratégia aplicada ao contrato de built to suit, afirmando que “o direito não 

pode admitir que as partes, simulando uma situação jurídica, obtenham para si o 

registro do título que, se tivesse agido de forma lícita, não teriam conseguido.” (p.138). 

Nesse sentido, embora seja corriqueiro buscar o registro do built to suit 

nomeando-o simplesmente como “contrato de locação”, omitindo a expressão built to 

suit no título do instrumento, evidente que tal estratégia não representa a melhor 

prática jurídica e, portanto, não é uma opção sugerida pelo presente trabalho. 

Sua inclusão no presente capítulo apenas se justifica pela sua existência 

prática e para fins meramente acadêmicos. 

Oportuno, assim, destacar que tal estratégia colocará em risco outras previsões 

contratuais típicas do built to suit que serão eventualmente impactadas, caso se 

entenda, em um futuro litígio, por se tratar de uma “locação” típica (renúncia da 

revisional e multa proporcional em caso de devolução do imóvel pelo locatário, para 

exemplificar). 

Em outras palavras, embora seja adotada na prática tal estratégia precisa ser 

fortemente desencorajada.    

 

5.1.1 Cláusula penal compensatória: responsabilidade do locador quanto à 

vigência do contrato em caso de alienação do imóvel 

 

No tocante às previsões contratuais que poderão auxiliar na retomada do 

equilíbrio contratual entre as partes, destacamos novamente que o locatário poderá 
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se socorrer ao pleito indenizatório, seja através da execução de multa contratual 

específica ou, ainda, do Judiciário através do ajuizamento de ação indenizatória. 

A inserção de cláusula penal compensatória específica para punir o 

locador/contratado em caso de desrespeito da vigência da locação, em caso de 

alienação do imóvel, facilita sua execução, reduz a discussão nos autos, a instrução 

probatória e pode acelerar o desfecho. 

Já destacamos que, além de o pleito indenizatório por si só não resolver o 

problema do locatário, uma vez que sua operação será interrompida e talvez este não 

tenha tempo hábil para transferir sua planta industrial ou seu negócio, genericamente 

falando, para outro espaço físico semelhante ou que minimamente sirva durante a 

transição, isso sem falar em termos de clientela, funcionários e tantas outras 

particularidades que envolvem a transferência de endereço de uma empresa, ações 

indenizatórias (judiciais ou via arbitragem) são demoradas e não garantem o 

recebimento do pleito. 

Adicionalmente, outro ponto relevante que poderá dificultar o locatário no 

momento em que for surpreendido pela necessidade de desocupar o imóvel é que o 

contrato de built to suit normalmente possui cláusula compromissória de arbitragem.  

Ora, os altos custos com as custas do procedimento, acrescido dos honorários 

advocatícios, certamente dificultarão ainda mais o locatário em sua tomada de 

decisão. 

Nesse sentido, qual a efetividade de se valer, talvez até mesmo em sede de 

arbitragem52, de uma ação de perdas de danos? 

Executar cláusula penal compensatória, valendo-se de medida judicial para 

arrestar, inclusive, os valores recebidos na venda do imóvel, será mais efetivo do que 

a simples discussão indenizatória. 

De qualquer maneira, pensando na perpetuação dos negócios, quais são os 

efeitos práticos de tal medida, se considerarmos que o locatário terá 90 dias para 

                                                 
52 “Diante da natureza econômica do negócio built to suit e da celeridade empreendida no procedimento 
arbitral nos termos da Lei nº 9.307/1996, ressaltamos que muitas dessas operações estão sendo 
realizadas com cláusula compromissória de arbitragem – a qual, a nosso ver, é perfeitamente cabível, 
uma vez que o contrato versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. Assim, como dispõe o artigo 4º 
da referida lei, as partes em um contrato podem se comprometer a submeter à arbitragem os litígios 
que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Ante a falta de normais legais e de julgados acerca 
do built to suit, o compromisso arbitral também pode ser visto como uma forma de se mitigar os riscos 
e possíveis questionamentos judiciais a respeito de sua estrutura – o que, por sua vez, acaba por não 
auxiliar na solução de controvérsias sobre o tema, posto que os procedimentos arbitrais são, 
normalmente, confidenciais.” (BENEMOND, 2015, p. 144). 
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reorganizar sua operação, ressaltando que essa operação não é simples, até mesmo 

porque exigiu, em um primeiro momento, a utilização de um built to suit para conseguir 

um local que atendesse às exigências? 

Fato é que a inclusão de cláusula penal compensatória não resolve o problema, 

mas traz mais efetividade, na medida em que as questões probatórias e quantitativas 

estarão desde a largada pré-definidas, descrevendo expressamente a 

responsabilidade do locador em indenizar o locatário em valor já fixado na assinatura 

do contrato, evitando a discussão e instrução probatória (em sede judicial ou de 

arbitragem) para futura apuração das perdas e danos causadas pelo desrespeito da 

vigência do built to suit.  

Adicionalmente, inegável o efeito psicológico que a cláusula representa, na 

medida em que o locador/contratado, ao decidir pela venda do imóvel, saberá 

exatamente os riscos que terá que assumir com a negociação. 

A relevância de tal previsão contratual, talvez não fique apenas sob uma 

perspectiva formal, mas sim psicológica, uma vez que o locador será muito mais 

cauteloso. 

Pode-se dizer, então, que a liquidação antecipada de perdas e danos através 

da inserção de cláusula penal compensatória aumenta consideravelmente a 

responsabilidade do locador e seus riscos, trazendo mais equilíbrio à relação 

contratual. 

 

5.1.2 Averbação do contrato – Direito de preferência 

 
Ciente de que as opções que implicam em simulação, alteração da 

nomenclatura, ou em antecipação da quantificação das perdas e danos auxiliam, mas 

não resolvem a questão da exposição do locatário, ante suas limitações práticas, 

imperioso relembrar a diferença existente entre os incisos I e II do artigo 167 da Lei 

de Registros Públicos e, portanto, relembrar a importância da averbação do contrato. 

Diferentemente do entendimento já consolidado a respeito do inciso I do artigo 

167 da LRP, rol taxativo, ficou claro que não há maiores debates quanto à 

possibilidade de averbação do contrato built to suit, na medida em que é 

incontroverso que as hipóteses de averbação previstas na Lei dos Registros 

Públicos, inciso II do mesmo artigo, configuram um cenário de numerus apertus, 

logo meramente exemplificativo. 
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Embora se trate de averbação, e não registro53, a averbação do built to suit ao 

menos garantirá ao locatário o direito de preferência na aquisição do imóvel em caso 

de alienação e potencializará as chances de o comprador ter ciência inequívoca do 

cenário a ser encontrado: 

A fim de que o direito de preferência da contratante possa ser oposto 
erga omnes, os oficiais de Cartório de Registro de Imóveis devem, a 
nosso ver, efetuar o registro de contrato built to suit. Assim, uma vez 
averbado o contrato built to suit, a contratante poderia, depositando o 
preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o 
imóvel objeto da operação. [...] Embora a redação do artigo 33° da Lei 
de Locações fale em ‘registro’ do contrato de locação na matrícula do 
imóvel, o artigo 167°, inciso II, item 16 da Lei 6.015/1973 trata de 
‘averbação’ do contrato, para fins do exercício do direito de preferência 
(BENEMOND, 2015, p. 139). 

 

No built to suit um dos grandes benefícios é permitir que as empresas 

permaneçam focadas em seu core business e, obviamente, alcancem os diversos 

benefícios econômicos (contábeis, melhora nos índices de liquidez, securitização de 

recebíveis, modernização das instalações, dentro outros), viabilizados por esta 

modalidade contratual. 

Nesse sentido, inicialmente poderia soar contraditório falar que o direito de 

preferência para aquisição do imóvel seria de grande valia, na medida em que 

supostamente iria contra boa parte dos benefícios econômicos acima listados. 

Contudo, sem perder de vista o foco para potencialização da eficácia da 

cláusula de vigência do built to suit, ou seja, potencializar a proteção do locatário 

mediante a manutenção da vigência da locação em caso de alienação do imóvel, ao 

conquistar esse direito de preferência, algumas opções negociais e estratégicas 

passam a se materializar. 

Ao considerar o cenário inicial, ausência de eficácia da cláusula de vigência 

ante a ausência de registro na matrícula, o contratante/locatário do built to suit 

receberia a denúncia vazia do novo proprietário e teria que desocupar o imóvel. 

Todavia, o locatário do built to suit com o direito de preferência averbado poderá 

(i) negociar a manutenção do built to suit com o novo proprietário (ainda que com 

                                                 
53 “Tal redação consistiria em estabelecer que o registro se aplica aos títulos ou atos translativos e 
constitutivos de direitos reais sobre imóveis, e constitutivos de direitos obrigacionais com eficácia real, 
além dos atos declaratórios de direitos reais, para garantia da eficácia de disponibilidade e 
oponibilidade erga omnes. Por sua vez, a averbação se destina aos títulos ou atos modificativos e 
extintivos daqueles sujeitos a registro, tanto aos de caráter subjetivo, quanto aos de caráter objetivo.” 
(LEITE, 2015, p.68). 
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ajustes que beneficiem ambas as partes, pautado sempre pela autonomia contratual), 

(ii) negociar com outros players do mercado imobiliário a aquisição do imóvel 

diretamente do locador/contratado (haveria a mera substituição do locador, ainda que 

com ajustes contratuais) ou, ainda, em última análise, (iii) efetivar possibilidade de o 

locatário exercer a preferência e adquirir o imóvel. 

Em outras palavras, embora possa inicialmente representar suposta 

“contradição” à essência do built to suit, o benefício concedido pelo direito de 

preferência averbado na matrícula servirá de pilar de sustentação para o locatário 

potencializar a eficácia da cláusula de vigência e, portanto, conseguir, de alguma 

maneira (ainda que por vias colaterais), manter a locação vigente. 

 

5.1.3 Averbação do contrato – Cláusula de vigência 

 
Seguindo a mesma lógica da averbação do contrato na matrícula pensando em 

dar publicidade ao direito de preferência e, consequentemente, ao built to suit, ainda 

mais óbvio parece ser a averbação do contrato com foco na publicidade também da 

cláusula de vigência. 

Em que pese os esclarecimentos sobre a necessidade de registro da cláusula 

de vigência para preenchimento integral dos requisitos legais e, portanto, para 

ativação pela de sua eficácia, também foi esclarecido que o rol do inciso II do artigo 

167 da Lei de Registros Públicos trata da “averbação” e apresenta um rol 

exemplificativo, fazendo que não haja qualquer impedimento legal para a averbação 

do built to suit para destaque da cláusula de vigência. 

Adicionalmente, pensando na importância de que tal direito obrigação com 

eficácia real gere oponibilidade erga omnes a averbação do contrato também poderia 

ser realizada perante um Oficial de Registro de Títulos e Documentos. 

 Assim, com a realização da averbação do built to suit o contratante/locatário 

potencializará sua proteção e as chances de fazer com a que a vigência do contrato 

seja respeitada. 

 

5.1.4 Cláusula de respeito à locação 

 

Conforme já antecipado através de precedentes do STJ, o adquirente, nas 

palavras de Sylvio Capanema (1999), mesmo sem o registro da cláusula de vigência 
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na matrícula, se vê obrigado a respeitar a locação na hipótese de ciência inequívoca 

da existência de uma locação vigente no imóvel adquirido, bem como previsão na 

escritura de compra e venda de que a respeitara: 

Se o adquirente toma inequívoca ciência do contrato que está vigendo 
por prazo determinado e, na própria escritura de compra e venda, dela 
se fazendo ainda constar a obrigação de respeitá-lo, até o termo final, 
não vemos como poderá ele denunciar a locação, a não ser após 
expirar-se o prazo (p. 86). 

 

Tal entendimento não apenas prestigia a proteção pretendida pelo artigo 8º da 

Lei nº 8.245/91, mas também é compatível com o quanto prescrito no artigo 576 do 

Código Civil: 

Art. 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não 
ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a 
cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de 
registro. 
§ 1º O registro a que se refere este artigo será o de Títulos e 
Documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel; e será 
o Registro de Imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. 
§ 2º Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não 
esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o 
locatário, senão observado o prazo de noventa dias após a notificação. 

 

Todavia, como bem explicado por Capanema no trecho transcrito acima, a 

sugestão aqui não é de mera inclusão de cláusula de vigência ou respeito a locação 

no próprio contrato de locação, mas sim de previsão contratual para que o locador se 

comprometa a incluir tal cláusula em futuro compromisso de compra e venda. 

Trata-se dos institutos da estipulação em favor de terceiro e, ainda, da 

promessa de fato a terceiro, previstos no artigo 436 e seguintes do Código Civil. 

Enquanto a cláusula inserida no contrato de locação terá natureza de promessa 

de fato de terceiro (artigos 439 e 440), na medida em que o locador promete que o 

futuro adquirente respeitará a locação, a cláusula de respeito à locação inserida no 

contrato de compra e venda terá natureza de estipulação em favor de terceiro (artigo 

436 e seguintes), na medida em que o adquirente se compromete em respeitar a 

locação com o terceiro. 

Evidente, portanto, a importância da inclusão de tal cláusula com a 

possibilidade, inclusive, de inclusão de multa específica por tal descumprimento. 

Veja: notório que a opção mais simples e integralmente eficaz continuará sendo 

o próprio registro do contrato na matrícula; contudo, considerando a problemática já 
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tratada ao longo do trabalho, a previsão contratual obrigando o locador a incluir 

cláusula de respeito à locação, bem como a consequente inclusão da mesma previsão 

na compra e venda possuem a capacidade de proteger satisfatoriamente o locatário. 

Importante, ainda, destacar que o locatário não participa da segunda etapa 

(compra e venda) e, como consequência direta, não participará da negociação 

contratual. Nesse sentido, a inclusão de multa específica contra o locador servirá 

como fiel da balança para ajudar que a cláusula seja potencialmente mais eficaz. 

Assim, considerando não apenas a averbação do built to suit para garantir ao 

locatário o direito de preferência na aquisição do imóvel em caso de alienação, mas 

também a previsão de cláusula de respeito à locação, as chances de o comprador ter 

ciência inequívoca estarão potencializadas assim como a proteção do locatário dentro 

deste contexto. 

Um contrato com cláusula de direito de preferência averbado, com cláusula de 

respeito à locação e, ainda, cláusulas quantificando o valor da indenização devida ao 

locatário em caso de desrespeito pelo locador não substituem o registro da cláusula 

de vigência, mas certamente colocam o locatário em situação extremamente mais 

vantajosa com chances de utilizar mecanismos que permitam à manutenção da 

locação ou ao menos que o indenizem satisfatoriamente. 

 

5.2 Alternativas administrativas 

 

A despeito das inúmeras soluções contratuais e legislativas que poderiam ser 

desenhadas a depender de quais interesses atender, impossível não reconhecer a 

importância das entidades de classes frente a todas essas discussões envolvendo o 

built to suit. 

Por se tratar de modalidade contratual com múltiplas obrigações e, ainda, que 

interessa ao mercado financeiro, evidente que o built to suit interessa não apenas às 

entidades de classe vinculadas ao mercado imobiliário. 

Seja para fomentar determinada atividade ou modalidade contratual, seja para 

auxiliar no desenvolvimento, seja para fomentar e esclarecer as diferenças entre 

“averbação” e “registro”, e aprovação de projetos de lei, as entidades de classe 

sempre tiveram papel importante na sociedade brasileira. 
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Ainda que se questione o tipo de influência exercida por algumas dessas 

entidades, é inegável a relevância do alcance e repercussão dada aos movimentos 

chancelados por determinas entidades de classe. 

Nesse sentido, principalmente por considerar que o cenário posto já é mais do 

que suficiente para viabilizar o registro do built to suit na matrícula do imóvel sem 

qualquer alteração no texto de lei, entidades como ANOREG (Associação dos 

Notários e Registradores), SECOVI (Sindicato da Habitação), AMB (Associação dos 

Magistrados), B3, ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais), deveriam atuar com mais eficiência e proatividade com 

relação ao tema, diante a relevância do problema. 

Evidente, nesse sentido, que tais entidades poderiam perfeitamente, ante os 

impactos econômicos e relevância do tema, fomentar a discussão administrativa e 

pacificar entendimento que favoreça à segurança jurídica, o equilíbrio contratual e o 

fomento dos negócios. 

Oportuno, ainda, esclarecer que este rol de possíveis interessados listado 

acima é exemplificativo (numerus clausus) e, portanto, diferente do rol taxativo do 

inciso I do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, poderemos identificar outros 

interessados. 

Em outras palavras, considerando que a discussão acadêmica sobre tipicidade, 

ou não, do built to suit e, portanto, sobre a sua registrabilidade, abre um leque 

considerável de interpretações contrastantes, dada a ausência de preocupação 

técnica para definir os termos jurídicos (averbação vs. registro), talvez não seja 

necessária qualquer alteração legislativa se aqueles que efetivamente aplicam os 

comandos legais conseguissem também entender os impactos causados pela 

interpretação vigente. 

Portanto, fomentar um debate mais robusto com as entidades vinculadas ao 

direito imobiliário e mercado financeiro, visando que diretrizes sejam fixadas para 

ajustar como o texto vigente é interpretado, é certamente a opção mais econômica e 

rápida. Contudo, tal opção certamente sofrerá resistência ante ao perfil legalista dos 

envolvidos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Para o mapeamento preciso dos riscos do locatário em virtude da relativização 

da eficácia da cláusula de vigência em built to suit, foi necessário entender a 

importância da classificação do built to suit e seu real impacto na relação entre as 

partes, sem deixar de se atentar para os aspectos econômicos que orbitam ao redor 

do built to suit. 

Restou evidente que a classificação dos contratos, diferentemente do que 

muitos acreditam, não tem fins meramente acadêmicos, possui extrema utilidade 

prática, e deve ser levada em consideração pelas partes e operadores do direito para 

melhor análise e projeção das obrigações contratuais, bem como definição do regime 

jurídico aplicável. 

Assim, considerando que os contratos típicos podem ser definidos como 

aqueles que são suficientemente regulados em lei, com detalhes e requisitos mínimos 

já fixados na legislação, e que os contratos atípicos, por sua vez, não são regulados 

pela lei, o posicionamento sobre o artigo 54-A da Lei de Locações é definitivamente 

um divisor de águas. 

O próprio Projeto de Lei nº 6.562 foi preciso ao definir que o built to suit está 

submetido e integralmente vinculado à Lei de Locações, indicando potencialmente sua 

tipicidade, o texto da lei em si fala em construção ajustada e favorece a corrente que 

o classifica como um contrato atípico. 

A despeito de o artigo 54-A não ser tão preciso quanto poderia ou deveria ser, 

é inegável que a locação é o elemento essencial de um built to suit, razão pela qual 

entendemos veementemente que os demais elementos que compõem o built to suit 

nada mais são do que elementos contratuais de “meio”, que visam a um único contrato 

fim: a locação. 

Por isso defendemos o entendimento de que o built to suit é um contrato típico. 

Assumindo, portanto, ser um contrato típico, sob o aspecto da hierarquia das 

normas que regulamentarão o built to suit em sua plenitude, a teoria da absorção, 

conforme já abordado não seria necessária, uma vez que a essência da locação 

prevaleceria. 

Contudo, ciente de que atualmente ainda prevalece o entendimento de que o 

built to suit é um contrato atípico misto, é essencial, para composição da hierarquia 
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das normas jurídicas aplicáveis, a teoria da absorção permite que a essência locatícia 

seja respeitada e, ao mesmo tempo, faz com que os demais regimes jurídicos orbitem 

ao seu redor complementando como elementos secundários. 

Independentemente da discussão teórica sobre a classificação do built to suit 

ser extremamente relevante, as discussões não podem permanecer no campo 

acadêmico e, consequentemente, impedir que as partes se atentem a um outro 

aspecto relevante: o fato de que os contratos de um modo geral são incompletos e 

jamais conseguirão estipular 100% dos possíveis cenários e situações que as partes 

poderão estar sujeitas ao logo da relação. 

Nesse sentido, ciente que muitas vezes essa incompletude está diretamente 

ligada ao alto custo de transação envolvido em cada um desses cenários ou, ainda, 

pela imprevisibilidade da situação, a análise da real intenção das partes deve sempre 

incentivar o Judiciário a ser mais cauteloso e a não simplificar as disputas à simples 

quantificação de perdas e danos, que na maior parte das vezes não é efetiva. 

Contudo, é evidente que em muitas situações os contratos não são elaborados 

com todas as informações existentes por questões estratégicas envolvendo cada uma 

das partes.  

Assim, inegável a importância da reflexão sobre como os contratos estão sendo 

discutidos e relativizados no Judiciário, bem como sobre os riscos envolvendo 

análises genéricas que não enfrentam a essência do negócio jurídico entabulado 

pelas partes e as consequências econômicas para toda uma cadeia de envolvidos – 

não apenas para as partes.  

Com relação à cláusula de vigência, é nítido que sua função é garantir que o 

vínculo contratual seja mantido mesmo com a venda do imóvel a terceiros. A 

inexistência de um mecanismo como este permitiria a exposição do locatário, a tal 

ponto deste poder ser surpreendido a qualquer momento com o término da locação 

em caso de venda do imóvel. 

Oportuno, contudo, destacar que a cláusula é impactante não apenas para as 

partes que compõem o built to suit. Nesse sentido, muitos se esquecem que a cláusula 

também tem impacto direto nas pretensões do adquirente, ainda mais se for um 

empreendedor, uma vez que este terá que adequar o início da realização do projeto 

ao término do contrato de locação levado à registro, dado que será obrigado a 

respeitar a locação vigente. 
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Em outras palavras, a cláusula de vigência, desde que atendidos os requisitos 

legais – o que inclui, evidentemente, o registro do contrato na matrícula do imóvel –, 

representará uma restrição ao direito de propriedade, exatamente em virtude da força 

imposta pelo registro, sendo que tal restrição não deixará de representar uma exceção 

ao direito de propriedade, na medida em que um contrato firmado entre duas partes 

(locador/locatário) gerará efeitos para um terceiro que inicialmente não era parte deste 

vínculo obrigacional. 

Ficou claro, contudo, que o trabalho não pretende incentivar a discussão sobre 

a criação de novos direitos reais, o que certamente traria ainda mais insegurança 

jurídica. 

Todavia, o cenário atual impede que se fale na existência de um real equilíbrio 

contratual, uma vez que de um lado temos o locador amparado pela doutrina e pelos 

Tribunais, considerando que as principais controvérsias estão pacificadas, enquanto 

o locatário segue exposto em virtude da taxatividade do rol do inciso I do artigo 167 

da Lei de Registros Públicos, inviabilizando o registro do contrato. 

Evidente, portanto, que os riscos do imóvel vinculado ao built to suit ser 

adquirido por terceiro não poderão ser minimizados sob o argumento de que o imóvel 

é sob medida e personalizado, já que as chances de um fundo de investimento se 

interessar são reais. Considerando a ausência de registro, prevalecerá o prazo de 90 

dias para desocupação do imóvel em caso de venda.  

Não é difícil imaginar a complexidade que envolve a mudança de uma fábrica, 

um supermercado, um galpão industrial ou qualquer outro empreendimento desta 

magnitude, oriundo de um built to suit, uma vez que será necessário (i) suspender sua 

operação, (ii) transferir toda sua estrutura, (iii) treinar novos funcionários ou viabilizar 

a manutenção dos mesmos e, ainda, (iv) retomar sua operação empresarial em outro 

imóvel dentro deste prazo. 

Importante ressaltar, ainda, que a discussão sobre a possibilidade ou não de 

registro do built to suit envolver um direito obrigacional com eficácia real já existente 

e que é impossibilitado de ser efetivado em sua plenitude em virtude de uma 

incongruência de técnica legislativa. 

A crítica feita à técnica legislativa utilizada é correta, principalmente se 

pensarmos na contínua evolução dos negócios jurídicos e, ainda, o dinamismo das 

relações. 
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A necessidade de contínua atualização do rol taxativo do inciso I do artigo 167 

da Lei de Registros Públicos não parece a melhor alternativa. A opção pela listagem 

dos atos ou contratos passíveis de registro deveria dar lugar a uma abordagem mais 

abstrata que não exigisse uma atualização tão constante (a lista original previa 34 

itens sujeitos a registro e agora prevê 42). 

Assim, considerando que o built to suit já está inserido na Lei de Locações, 

artigo 54-A, a sua inclusão direta no rol do artigo 167 da Lei de Registros Públicos não 

é a melhor opção. 

Em que pese o pensamento mais simplista ou objetivo de sempre direcionar no 

legislativo a solução mais prática, a intenção deste trabalho nunca foi, e segue não 

sendo, tratar sobre as opções dadas ao locatário para potencialização da sua proteção 

com base em legislação futura (lege ferenda), mas sim indicar a melhor prática jurídica 

com base na legislação vigente (lege lata). 

É evidente, portanto, que os incisos I (numerus clausus) e II (numerus abertus) 

do artigo 167 da Lei de Registros Públicos deveriam estar cobertos de termos 

abstratos para permitir que a norma jurídica alcançasse sua plenitude, ressaltando, 

novamente, que não há que se falar em permissão para que as partes criem novos 

direitos reais, sob pena de comprometer o sistema por completo. 

Considerando que o built to suit ainda não é uma ferramenta contratual 

totalmente difundida, há evidente potencial para sua difusão não apenas na prática, 

mas também na acadêmica.  

Assim, se o intuito do trabalho fosse fomentar a discussão sobre a necessidade 

de ajustes na legislação vigente, melhor do que alterar a redação da Lei dos Registros 

Públicos seria a adequação do texto do próprio artigo 54-A da Lei 8.245/1991, gerando 

impacto direto na registrabilidade do built to suit. 

Não há maiores discussões sobre o fato de que o built to suit era um contrato 

totalmente atípico antes da introdução do artigo 54-A na Lei de Locações. Todavia, 

em que pese o entendimento majoritariamente contrário, conforme já abordado, é 

razoável a conclusão de que o built to suit não foi inserido na Lei de Locações para 

manter seu caráter atípico. 

Apenas visando fomentar a discussão quanto à futura e eventual alteração na 

legislação vinculada ao tema, a melhor técnica, conforme abordado acima, não 

pensaria na alteração da Lei de Registros Públicos, mas sim na complementação da 
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redação do próprio ao artigo 54-A, considerando todas a dúvidas e questionamentos 

que já surgiram sobre o built to suit ante a sua tipicidade. 

Se pensarmos em tudo o que já foi abordado até aqui sobre o built to suit, é 

muito simplório resumir um contrato dessa magnitude às expressões “prevalecerão as 

condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições 

procedimentais previstas nesta Lei”. 

Nesse sentido, a alteração do artigo 54-A, com a complementação do quanto 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência e, ainda, deixando clara sua tipicidade – 

exatamente por ser uma espécie do gênero locação –, colocaria fim não apenas às 

incertezas quanto à registrabilidade, mas certamente traria muito mais segurança 

jurídica ao built to suit de uma maneira global. 

Todavia, a análise do locatário não deverá ser feita com base nas alterações 

legislativas que ainda poderão ser feitas. 

Assim, importante que o locatário faça uso dos instrumentos já existentes e que 

poderão, ainda que sem a capacidade de substituir a proteção dada pela eficácia 

plena da cláusula de vigência, ao menos potencializar sua proteção e sua posição em 

eventual negociação. 

Nesse sentido, de um lado está o locador, que assume o risco de investir valor 

relevante para adequar o imóvel para o locatário com a expectativa de não apenas 

recuperar o que investiu, mas também lucrar com a operação – contando que o 

contrato será integralmente cumprido. 

Caso ocorra o inadimplemento do locatário, o locador, além de não receber 

valores vencidos, poderá não receber o valor da multa contratual e, ainda, ficar com 

um imóvel vazio por não conseguir um novo locatário. 

O locatário, por sua vez, não encontrava, até aqui, um mapeamento completo 

dos seus riscos. Em linhas gerais, a doutrina pouco falava sobre os riscos do locatário 

e encarava o built to suit como se fosse um contrato com riscos predominantemente 

vinculados ao contratado/locador.  

Nesse sentido, embora passível de crítica, podemos concluir que se sustenta a 

tese que defende que a legislação vigente já seria suficiente para autorizar o registro 

do built to suit na matrícula, uma vez que o contrato de locação já está previsto como 

registrável. 

O dinamismo dos negócios e, principalmente, o dinamismo da sociedade atual, 

inviabilizam a defesa de que o rol do artigo 167 foi desenvolvido com a melhor técnica 



82 
 

legislativa, mas, principalmente, inviabiliza a defesa de que o rol deveria conter 

expressamente o built to suit quando, na verdade, já prevê a locação. 

Ora, em outras palavras, a exposição atual dos locatários em um contrato de 

built to suit se deve à soma de um equívoco interpretativo, classificação do contrato 

como atípico misto, e a uma falha legislativa – na medida em que o direito registral, 

que deveria suportar as relações civis, serve na verdade de obstáculo, ante sua 

incapacidade de acompanhar a mutação ou evolução das relações negociais e 

contratuais. 

Na busca pela manutenção de preços competitivos e da eficiência e, ainda, 

para evitar novos custos de transação, é importante sempre destacar que eventuais 

alterações contratuais provavelmente impactarão na estrutura padronizada que o 

mercado conhece e, consequentemente, alterar os custos da negociação. 

Assim, além dos riscos mais básicos vinculados à ineficiência ou imperícia do 

contratado para construir ou realizar a reforma substancial do imóvel, o locatário de 

um built to suit, embora pouco se fale sobre o assunto, está consideravelmente 

exposto em virtude de eventual relativização da eficácia à cláusula de vigência, ante 

a sua irregistrabilidade no atual cenário. 

Aqui reside o foco do problema: embora seja altamente contestável, 

destacando nosso entendimento de que o built to suit é um contrato típico, espécie do 

gênero locação, contestável também é sua registrabilidade. Para tal análise é 

essencial não perder de vista que o artigo 8º da Lei de Locações fala expressamente 

em averbação da cláusula de vigência na matrícula, e não em registro, o que 

potencializa a confusão. 

Nesse sentido, é completamente comum encontrar decisões judiciais, bem 

como artigos científicos, fazendo o uso indiscriminado de “registro” e “averbação” 

como se fossem sinônimos, deixando claro que, a despeito de serem utilizadas como 

sinônimos, não são. 

Quanto à averbação, portanto, cabe destacar a relevância que tal ato assume 

quando vinculado ao direito de preferência no contexto do built to suit principalmente 

ante a possibilidade de que a oponibilidade erga omnes, nesse contexto, seja atingida 

via averbação (Oficial de Registro de Títulos e Documentos). 

Conforme já abordado, em que pese a averbação valer para formalizar apenas 

o direito de preferência e alertar eventual interessado na aquisição do imóvel, ela, por 

si só, não resolve a questão da eficácia da cláusula de vigência. 
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Assim, considerando não apenas a averbação do built to suit para garantir ao 

locatário o direito de preferência na aquisição do imóvel em caso de alienação, mas 

também a previsão de cláusula de respeito à locação, as chances de o comprador ter 

ciência inequívoca estarão potencializadas, assim como a proteção do locatário dentro 

deste contexto. 

Um contrato com cláusula de direito de preferência averbado, com cláusula de 

respeito à locação e, ainda, cláusulas quantificando o valor da indenização devida ao 

locatário em caso de desrespeito pelo locador, não substituem o registro da cláusula 

de vigência, mas certamente colocam o locatário em situação extremamente mais 

vantajosa com chances de utilizar mecanismos que permitam à manutenção da 

locação ou ao menos que o indenizem satisfatoriamente. 

Portanto, sem prejuízo da correta utilização dos mecanismos de proteção já 

existentes na Lei de Locações, certamente o caminho para esclarecer e difundir o 

debate sobre o tema passa pela atuação mais robusta e significativa das entidades 

vinculadas ao direito imobiliário e mercado financeiro. A fixação de diretrizes para 

ajustar a interpretação do texto vigente é certamente a opção mais econômica e rápida 

à disposição. 
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