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RESUMO

A Administração Pública tem enormes despesas com a construção de prédios para instalação de seus  
serviços ou mesmo para adaptação de imóveis por ela locados, pois dificilmente encontra prédios com 
condições de instalar os órgãos públicos de modo satisfatório. 
As vantagens do “built-to-suit” para o setor privado podem e já estão sendo aplicadas ao setor público. 
A contratação “built-to-suit” contorna a carência de orçamento para a construção de prédios públicos e 
no caso de edifícios locados diminui os custos envolvendo mobilização para reforma e adaptação do 
prédio.
Esse tipo de contração no setor privado é complexo, não tendo ainda regras específicas, sujeitando-se  
aos preceitos gerais dos contratos. Quando se trata de contratação com o Poder Público faz-se uma 
relação  ainda  mais  complicada,  conjugando-se  normas  de  direito  público  e  suas  prerrogativas 
indisponíveis, com o direito privado, que rege, em regra, as locações mesmo que feitas pelo Poder 
Público. 
Analisaremos  de  forma  crítica  a  possibilidade  de  duas  formas  de  contratação  “built-to-suit”  pela 
Administração Pública. A primeira é contratação de “built to suit” por contrato de locação atípica entre 
a Administração e o particular, avaliando a necessidade ou não de licitação, a segunda forma avaliada 
é  a  contração  de  parceria-público-privada  feita  por  intermédio  de  licitação,  nessa  modalidade  de 
contratação a  Administração constituiria direito  de superfície de terreno público ao particular  que 
realizaria a construção, a locação se daria por um prazo suficiente para o retorno do investimento e  
aferimento de lucro pelo particular e,  após esse prazo, a construção se incorporaria ao patrimônio 
público.
O  presente  estudo  pretende  colaborar  para  o  aperfeiçoamento  da  contratação  “built-to-suit”  pela 
Administração Pública visando um equilíbrio contratual, tendo o particular segurança ao contratar com 
o Poder Público e a Administração possa instalar seus órgãos de modo satisfatório sem prejuízos ao 
erário.

Palavras chaves: “built to suit”, locação, administração pública, parceria-público-privada
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“BUILT-TO-SUIT”: PUBLIC ADMNISTRATION WAYS OF HIRING

ABSTRACT

The Public Administration have problems when it comes to the construction of the buildings to install  
it services or even when it needs to adapt the rent buildings to this porpoise, it happens because it´s  
difficult to find buildings that have conditions to accept the government agencies in satisfactory way.

The advantages of “built-to-suit” for the private sector can and are already been applied to the public 
sector.

Contracting “built-to-suit” releases the needs of estimated costs to build the public buildings and in 
case of those rented ones, it decreases the costs involving the mobilization to adapt it. This hiring is  
complex in the private sector, when it doesn´t has specific rules, been ruled by the general contracts´  
rules.  When it  comes to  the Government  hiring this  relation becomes more complicated,  needing 
adequacy of the rules of the public laws and it´s unavailable rights, with private laws, that rule, in  
general, the rentals including  the Public ones.

 We will analyze in a critic way both possibilities of hiring “built-to-suit” by the Government, the first  
type of contract “built-to-suit” is made by atypical leasing between the Public Administration and the 
Private Business, analyzing if there is, or there is not, the need of the bidding, the second analyzed 
contract is the Public-Private-Partnership done by bidding, in this type the Government would make a 
“Brazilian Surface Leasehold” contract with the Private Investor, this location would last long enough 
to the investor receive the profits and, after it, the building would incorporate the public property.

This review objective to  cooperate to  the improvement  of the  “built-to-suit” hiring by the Public 
Administration with a balanced contract,  this way,  the private investor would have the security to 
contract with the Government could install its agencies in a satisfactory way without losses to the 
public money.

Key words: “built-to-suit”, public administration, Public-Private-Partnership 
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1. INTRODUÇÃO

A contratação de “built to suit” ou “construção sob encomenda” (ZANETTI, 2011) passou a 

ser utilizada no Brasil ao menos desde 2005, quando foi noticiada, pelo jornal Folha de São 

Paulo1, a adoção do modelo contratual para a construção do Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais, IBMEC, na cidade de São Paulo. 

A sedimentação  da  economia  brasileira  e  a  criação  do  Sistema  Financeiro  de  Crédito 

Imobiliário  (SFI),  pelo  então  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  Lei  9.514/97, 

impulsionaram o mercado imobiliário e a contratação de “built to suit”, que apesar de não 

tipificada na legislação brasileira, começou a crescer no setor privado.

As vantagens da contratação no formato “built  to  suit” para o ocupante2,  como o uso de 

instalações feitas conforme suas exigências e necessidades sem desembolsar de uma só vez 

grandes  somas  de  capital  dispendido  na  aquisição  do  terreno  e  na  edificação  do  prédio, 

somada à escassez de oferta de edifícios adequados ao funcionamento dos serviços públicos, 

fizeram  a  Administração  Pública  aos  poucos  utilizar  essa  forma  de  contratação  para  a 

utilização de prédios que abrigam seus órgãos e serviços. 

A falta de tipificação do contrato “built to suit”, que envolve regras de contrato de empreitada, 

locação e prestação de serviços, gera grandes questões discutidas pela doutrina e analisadas 

pela jurisprudência e quando adicionada a variável “Administração Pública” a equação fica 

ainda mais complexa. 

Como reza a  teoria tridimensional  do direito,  o fato antecede a  norma e mesmo que não 

tipificada em lei a contratação de “built to suit” já é utilizada pela Administração Pública. 

Porém,  essa  adoção se  dá  sem uniformidade nas  contratações,  tanto  no  que  se  refere  ao 

conteúdo e a forma da elaboração dos contratos, quanto na modalidade de licitação utilizada. 

Assim, o que se propõe é um estudo de como melhor pactuar e destarte aperfeiçoar o uso do 

contrato  em estudo  pela  Administração  Pública,  gerando  mais  segurança  jurídica  para  as 

partes contratantes.

1 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2205200501.htm.Acessado em: 01/07/2012.

2 Essa é a denominação utilizada para o contratante da construção sob medida segundo (ZANETTI, 2011).

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi2205200501.htm.Acessado%20em:%2001/07/2012
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2. BREVE EXPLANAÇÃO ACERCA DOS CONTRATOS “BUILT TO SUIT” NO 

CENÁRIO BRASILEIRO

O contrato “buit to suit” é uma operação complexa que envolve regras de empreitada, locação 

e prestação de serviços onde o contratado, ou seja, o empreendedor adquire terreno indicado 

pelo contratante, ou ocupante, para a realização de projeto e edificação de obra conforme as 

exigências deste. O ocupante utilizará o imóvel por um longo prazo, geralmente 10 a 15 anos, 

tendo como obrigação principal o pagamento de prestações mensais ao empreendedor.

Trata-se de contrato atípico3, sendo que a legislação brasileira ora o trata como arrendamento 

mercantil de imóveis, a exemplo do art.5 da Lei nº9.514/1997 e, ora o trata como locação, 

como no art. 17, paragrafo 3º da mesma lei.

A locação é o que mais se assemelha com o “built to suit”, que é chamado muitas vezes de 

“locação atípica”4, porém se faz imprescindível frisar as distinções de uma locação comum 

com a contratação de “built to suit”. 

Na locação o locatário remunera apenas o uso e a fruição do bem imóvel, enquanto no “built  

to  suit” o ocupante paga  também o projeto e  a  obra talhada conforme suas  necessidades 

específicas. Assim, não é possível comparar o valor do aluguel pago pelo locatário com a 

contraprestação paga pelo ocupante, tendo em vista que o valor da prestação do “built to suit” 

é significantemente maior que o aluguel por abranger além da remuneração do uso e fruição 

do imóvel o valor dispendido na elaboração do projeto e na execução da obra. Desse modo, 

não é possível pedir-se a adequação do valor pago mensalmente como remuneração ao “built  

to suit” ao valor de mercado de aluguel, o que geraria enriquecimento ilícito por parte do 

ocupante em face do empreendedor.

 A cláusula penal compensatória usada na maioria nos contratos “built to suit”, também pode 

causar equívocos quando se tipifica a contratação como simples locação, pois no contrato em 

estudo a cláusula  penal  geralmente  reza  que  a  entrega do prédio  locado e  a  cessação da 

ocupação pela  parte  contratante  antes  do termino do prazo pactuado,  faz vencer  todas as 

3 Por não estar inserido nas espécies de contratos constantes no Código Civil, porém presentes os requisitos de 
validade dos negócios jurídicos pode ser livremente contratado, conforme art. 104 da Lei 10406/02.

4 TJ/SP agravo de instrumento nº 9000707-05.2006.8.26.0000 -  Desembargador Relator  Dr.Viana Coltrin - 
Cautelar inominada - Contrato de locação atípico - Locativos destinados à amortização da compra - Recebimento 
direto dos rendimentos em caso de inadimplemento - Possibilidade - Agravante titular do imóvel e cessionária de  
seus rendimentos. 2. Concessão de liminar Possibilidade - Fumus boni iurís e periculum in mora presentes - 
Interposição de Recurso Especial - Ausência de óbice para a concessão - Agravo provido.
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parcelas ainda não pagas. No caso de mera relação locatícia essa penalidade seria considerada 

excessiva, por resultar em enriquecimento ilícito por parte do locador,  porém como o “built 

to suit” envolve investimentos substanciais com desenvolvimento de projeto,  aquisição do 

terreno,  construção  de  um  prédio  sob  medida  que  por  muitas  vezes  atende  apenas  as 

necessidades únicas do ocupante e, ainda existe um custo de adaptação do prédio para uma 

futura locação, a penalidade pela rescisão antecipada do contrato deve compensar de maneira 

satisfatória e razoável o empreendedor.

O projeto de lei nº 6562/2009, aprovado na Câmara dos Deputados e enviado para votação no 

Senado Federal, pretende acabar com a instabilidade jurídica na contratação de “built to suit”. 

Propõe o citado projeto uma alteração na lei 8.245/91, Lei de Locação, ao instituir caráter de 

locação atípica aos contratos “built to suit” ou como denominados no projeto “contratos de 

construção  ajustada”,  assegurando  que  as  normas  da  lei  de  locação  como  a  revisão  dos 

aluguéis  e  a  cláusula  penal  por  denuncia  antecipada  do  vínculo  locatício  pelo  locatário, 

poderão ser livremente pactuadas entre as partes nos “contratos de construção ajustada”.

Portanto,  apresenta-se  claramente  a  tendência  da contratação “built  to  suit” consolidar-se 

como “locação atípica”, o que pode não ser a melhor técnica, mas imprime mais segurança 

jurídica à modalidade, consolidando as decisões jurisprudenciais sobre o assunto5.

3. CONTRATAÇÃO DE “BUILT TO SUIT” PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Poder Público tem, a princípio, duas alternativas para instalação de seus serviços, construir 

um edifício conforme suas necessidades específicas e para isso desembolsar grande soma de 

capital na aquisição do terreno, no projeto e na construção ou, quando não dispõe em seu 

orçamento o dinheiro necessário para a construção, alugar imóveis para abrigar seus órgãos.

Na primeira hipótese, além do valor imobilizado na construção dos prédios6, existe um prazo 

consideravelmente grande para a obra ser concluída e entregue, visto que o lapso temporal 

entre  a  decisão  de  se  construir  um prédio  para  abrigar  o  serviço  público  e  a  entrega  da 

5 TJ/SP – Agravo de Instrumento nº 790333-00/4 – Desembargador Relator Dr. Manuel Pereira Calças; STJ - 6ª 
turma – Resp 243.283/RJ – Relator: Min. Fernando Gonçalves - j. 16/3/00)

6 Está projetado, apenas para o ano de 2012, o valor de R$645,6 milhões para serem gastos com obras dos 
Poderes Judiciário e Legislativo Federal, incluindo reforma e construção de prédios. As informações foram 
acessadas no site “Contas Abertas”. Disponível em: 
http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=655; 
http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=771. Acessado em:08.jul.2012

http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=771
http://www.contasabertas.com.br/WebSite/Noticias/DetalheNoticias.aspx?Id=655
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construção é enorme, tendo em vista todo o tramite obrigatório para a realização de uma obra 

pública.

Quando faltam recursos para a construção dos prédios a Administração opta por locar um 

imóvel d encontra primeiramente dificuldade para achar um prédio com características que 

supram o mínimo de suas necessidades e, na maioria dos casos, precisa adaptar as instalações, 

às expensas do erário  que dispende valor o gasto na reforma acrescido da despesa do aluguel, 

que começa a ser pago mesmo antes da adaptação do edifício ser iniciada.

Assim, a contratação de “built to suit” atende as necessidades da Administração Pública e traz 

grandes benefícios, entre eles destacamos: a sensível diminuição de gasto com a construção 

de  prédios  públicos;  a  possibilidade de contornar  a  falta  de recursos  para  a  aquisição de 

terrenos e para a construção de edifício; a economia de verbas por começar a desembolsar o 

valor das prestações mensais a partir da entrega da obra; a utilização de prédio talhado sob 

medida conforme suas específicas necessidades; a diminuição do tempo para instalação dos 

serviços,  pois não se trata  de obra pública e  o empreendedor detém expertise na área de 

construção civil.

Essas vantagens já foram percebidas pelo Poder Público e as contratações de “built to suit” já 

são feitas pela Administração. Porém, por tratar-se de instituto recente e não tipificado em lei 

cada  contratação  é  feita  de  um  modo,  a  falta  de  uniformidade  causa  insegurança  ao 

empreendedor, que já se vê em posição desvantajosa de contratar com a Administração. 

4. CASOS CONCRETOS DE CONTRATAÇÃO “BUILT TO SUIT” PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A falta  de  tipificação  legal  dificulta  a  pesquisa  de  licitações  atinentes  a  esse  tipo  de 

contratação, pois os Órgãos contratantes utilizam nomenclatura distinta aos contratos, sendo 

que as contrações geralmente são denominadas como “Locação com obrigação de fazer”7 ou 

“Locação sob medida”8.

7 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá. Processo nº 214/2010, Edital de concorrência 
pública nº 010/2011. Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-
14-10-2011-pg-150. Acessado em: 07/07/2012 e, Prefeitura de Guarulhos, concorrência pública nº 001/2012-SE 
– PA 49.251/2011.

8 Departamento de Trânsito do Estado do Rio De Janeiro - DETRAN/RJ; processo administrativo nº E-
12/490913/2011; disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/32944569/doerj-poder-executivo-06-12-
2011-pg-22. Acessado em: 07.jul.2012.

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-14-10-2011-pg-150
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-14-10-2011-pg-150


Página 7 de 10

Para demonstrar as inconstâncias e diferenças na contratação, serão utilizados dois exemplos 

de contratação de “built to suit”, a Concorrência Pública 001/2012 da Prefeitura da Estância 

Balneária de Praia Grande, que faz contratação de “Locação de prédio com obrigação de 

fazer”, para um centro de convivência comunitária e a Concorrência Pública 001/12 SE da 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, que contrata “Locação com obrigação de fazer”, de 25 

prédios para instalação de escolas municipais. 

A análise do contrato de locação atípica, da Concorrência Pública 001/2012 da Prefeitura da 

Estância  Balneária  de  Praia  Grande,  demonstra  claramente a  intenção se se  contratar  nos 

moldes “built to suit”, estando presentes no contrato características essenciais a esse tipo de 

avença, não se tratando simples locação.  Estão inseridas cláusulas atinentes à empreitada, a 

prestação de  serviços,  de locação e  demais  particularidades  da contratação “built  to  suit” 

como o longo prazo de vigência contratual, no caso em tela 15 anos, o início da remuneração 

a  partir  da  entrega  do imóvel  nos  moldes  contratualmente  estabelecidos  e  cláusula  penal 

pactuando o vencimento antecipado das parcelas no caso rescisão antes do término do prazo 

contratual. 

Na contração de “Locação com obrigação de fazer”,  de  25 prédios,  destinados a  instalar 

escolas na Prefeitura Municipal de Guarulhos, encontra-se também a intenção de pactuar-se 

contrato  de  “built  to  suit”,  porém,  o  pacto  é  confeccionado de  modo diferente  do  acima 

exemplificado, o que pode gerar dúvidas acerca do escopo do contrato. 

A  contratação  foi  dividida  em  dois  pactos,  sendo  o  primeiro  um  termo  denominado 

simplesmente  “Obrigação de  Fazer”,  que  em suma é  um contrato  de  empreitada,  onde o 

empreendedor tem a obrigação de construir em terreno próprio a obra nos moldes requeridos 

pela Administração contratante, não tendo a Administração nenhuma obrigação substancial 

estabelecida, sendo que não há no termo nenhuma referência de os prédios a serem edificados 

se destinam à locação pela Secretaria de Educação de Guarulhos.

Já o segundo pacto, denominado apenas “Contrato de Locação”, em sua ementa vincula a 

locação  à  obrigação  de  fazer  anteriormente  pactuada  e  só  aí  se  percebe  a  intenção  da 

contratação  de  “locação  sob  encomenda”,  porém  com  grande  insegurança  para  o 

empreendedor, pois nota-se que na essência o contrato se traduz em uma simples locação, o 

que  se  constata  desde  a  nomenclatura  adotada  para  o  pacto,  “Contrato  de  Locação”  e 

principalmente nas cláusulas que subordinam o pacto a lei 8345/91, lei de locações, o que 

permitiria,  em tese,  ações  revisionais  de  aluguel  e  a  interpretação  da  cláusula  penal  de 

vencimento antecipado dos alugueis no caso de rescisão contratual, como exorbitante.
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Como já dito, a contratação “buit to suit” não é legalmente tipificada, o que faz primordial a 

inserção de cláusulas que demonstrem de modo claro e expresso não se tratar de mera locação 

e sim de uma relação específica e personalíssima, sendo essencial garantir o investimento do 

contratado, impedindo-se deliberadamente ações revisionais de aluguel e a interpretação da 

cláusula  penal  como  abusiva.  Vincular  no  pacto  a  lei  de  locações  sem  mencionar  as 

particularidades  da  contratação,  abre  margem  a  interpretações  desfavoráveis  ao 

empreendedor.

Nesse  quadro,  uma  legislação  que  regule  as  contratações  de  “locação  sob  medida”  pela 

Administração Pública se mostra cada vez mais necessária, para que os contratos tenham a 

uniformidade  necessária  a  promover  segurança  jurídica  às  partes  contratantes,  tendo  a 

Administração  oportunidade  de  prestar  seus  serviços  com eficiência  e  o  empreendedor  a 

segurança reaver seus investimentos.

5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO LOCATÁRIA E A OBRIGATORIEDADE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Quando a Administração pública entra em uma relação locatícia com o particular surge uma 

relação delicada, na qual os poderes-deveres indisponíveis da Administração devem conviver 

com os direitos do particular, até para que a contratação seja viável comercialmente para o 

locador, que tem receio não só da inadimplência como de uma relação desigual em uma lide 

contra o Estado. 

Por a locação de imóveis ser um pacto de natureza civil a Administração Pública celebra um 

contrato regido pelo direito privado, no qual ocorre uma horizontalidade na relação contratual, 

na qual a Administração se nivela ao particular, não agindo assim como Poder Público (DI 

PIETRO, 2005). 

Porém, como dito, o Estado não pode se despir de todas suas prerrogativas, sendo necessária, 

na  medida  da  razoabilidade,  a  inserção  de  cláusulas  que  preservem  os  poderes-deveres 

indisponíveis da Administração. Entre esses poderes-deveres encontra-se a obrigatoriedade do 

procedimento licitatório nas contratações, como dispõe o parágrafo 3º, do artigo 62, da lei 

8666/93.

Assim,  a  regra  é  que  para  as  locações  feitas  pela  Administração,  a  Licitação  se  faz 

imprescindível. A exceção se dá na inexigibilidade do procedimento licitatório, quando as 

necessidades de instalação e  localização condicionem a escolha de um imóvel específico, 
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desde que o preço seja previamente avaliado e constatado que se enquadra na média de preço 

praticado no mercado (LEI 8666/96)9.   

Diante do exposto, é possível concluir que a contratação de “built to suit” pela Administração 

Pública deve ser precedida de licitação, tendo em vista que a singularidade e especificidade do 

prédio a surge como resultado do negócio e não o contrário. 

Questão de grande relevância é a modalidade de licitação a ser utilizada para a contratação. 

Em nossa  pesquisa  verificamos  a  utilização  pelo  Poder  Público  de  duas  modalidades  de 

licitação  para a  contratação de  “locação com obrigação de fazer” o pregão presencial10 e 

concorrência pública11.

Parece-nos  mais  adequado  à  contratação  de  “locação  sob  medida”  a  utilização  de 

concorrência pública de menor preço para o certame licitatório, tendo em vista que a soma 

dos valores dos alugueis durante a vigência dos contratos, que é em média 15 anos, resulta em 

valor expressivo que pode superar os R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) que 

vinculam a modalidade “concorrência” a contratação de serviços12, conforme disposto no na 

letra “c” do art. 23 da lei 8666/73.

E mesmo que o valor  total  da  contratação não supere  o limite  para a  exigência legal  de 

utilização de concorrência, o emprego dessa modalidade permite ampla publicidade e melhor 

explanação  das  particularidades  e  exigências  dos  complexos  projetos,  bem  como  maior 

tempo, para os interessados se prepararem para o certame, sendo 30 dias o prazo mínimo para 

a publicação do edital.

9 No artigo nº 24 da Lei 8666/96.

10 Utilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para “locação sob medida” de um prédio para abrigar o 
DETRAM-RJ e pela Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná para a contratação “built to suit” do futuro 
fórum da comarca de Campo Mourão.

11 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá. Processo nº 214/2010, Edital de concorrência 
pública nº 010/2011. Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-
14-10-2011-pg-150; Prefeitura de Guarulhos, concorrência pública nº 001/2012-SE – PA 49.251/2011, 
https://docs.google.com/viewer?
a=v&q=cache:bVW3GqlshMYJ:luna.guarulhos.sp.gov.br/licitacoes/educacao/CP_001_12_PA_
%252049251_11_OBRIGACAO_DE_FAZER1880510.pdf+guarulhos+loca%C3%A7%C3%A3o+obriga
%C3%A7%C3%A3o+de+fazer+concorrencia&hl=pt-
BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESg51UlXbT2KFPdnLVJi-
bmuFy5YScQ72La1_PY3touzxCXVqoCjQIiS0hsn11JNTrVpYK8e8x9aaW0QscIrPUsz6whOt5l0LGdPlFTBgg
AN2PpyR4fvzQqiWhGSiIveDdXzIN7U&sig=AHIEtbT8bX8B18Kg9xDO3496vJdqRjonFw; Prefeitura da 
Estância Balneária de Praia Grande, disponível em 
http://www.praiagrande.sp.gov.br/arquivos/concorrencia/5514.pdf. . Acessado em: 07/07/2012

12 A locação é caracterizada como contratação de serviço, como dispõe o art.2º da lei de licitações.

http://www.praiagrande.sp.gov.br/arquivos/concorrencia/5514.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bVW3GqlshMYJ:luna.guarulhos.sp.gov.br/licitacoes/educacao/CP_001_12_PA_%252049251_11_OBRIGACAO_DE_FAZER1880510.pdf+guarulhos+loca%C3%A7%C3%A3o+obriga%C3%A7%C3%A3o+de+fazer+concorrencia&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESg51UlXbT2KFPdnLVJi-bmuFy5YScQ72La1_PY3touzxCXVqoCjQIiS0hsn11JNTrVpYK8e8x9aaW0QscIrPUsz6whOt5l0LGdPlFTBggAN2PpyR4fvzQqiWhGSiIveDdXzIN7U&sig=AHIEtbT8bX8B18Kg9xDO3496vJdqRjonFw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bVW3GqlshMYJ:luna.guarulhos.sp.gov.br/licitacoes/educacao/CP_001_12_PA_%252049251_11_OBRIGACAO_DE_FAZER1880510.pdf+guarulhos+loca%C3%A7%C3%A3o+obriga%C3%A7%C3%A3o+de+fazer+concorrencia&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESg51UlXbT2KFPdnLVJi-bmuFy5YScQ72La1_PY3touzxCXVqoCjQIiS0hsn11JNTrVpYK8e8x9aaW0QscIrPUsz6whOt5l0LGdPlFTBggAN2PpyR4fvzQqiWhGSiIveDdXzIN7U&sig=AHIEtbT8bX8B18Kg9xDO3496vJdqRjonFw
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bVW3GqlshMYJ:luna.guarulhos.sp.gov.br/licitacoes/educacao/CP_001_12_PA_%252049251_11_OBRIGACAO_DE_FAZER1880510.pdf+guarulhos+loca%C3%A7%C3%A3o+obriga%C3%A7%C3%A3o+de+fazer+concorrencia&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=ADGEESg51UlXbT2KFPdnLVJi-bmuFy5YScQ72La1_PY3touzxCXVqoCjQIiS0hsn11JNTrVpYK8e8x9aaW0QscIrPUsz6whOt5l0LGdPlFTBggAN2PpyR4fvzQqiWhGSiIveDdXzIN7U&sig=AHIEtbT8bX8B18Kg9xDO3496vJdqRjonFw
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-14-10-2011-pg-150
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/31459644/dosp-executivo-caderno-1-14-10-2011-pg-150
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6. O “PROJETO ‘BUILT TO SUIT’13 DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DO PARANÁ

A Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná inova ao criar um projeto piloto de contratação 

“built to suit” para contornar a escassez de oferta de prédios adequados ao funcionamento das 

instalações de seus fóruns e principalmente diminuir os gastos com aluguel e adaptação dos 

prédios locados para a prestação de seus serviços. 

O “Projeto ‘Built to suit’”14, como foi denominado o modelo de contratação utilizada para a 

futura instalação do Fórum da Comarca de Campo Mourão - PR, conjuga a “construção sob 

encomenda” com direito real de superfície, trazendo verdadeira revolução na diminuição em 

médio prazo das despesas de construção e locação para a Administração Pública.

Atendendo a recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – em substituir imóveis 

locados por próprios15 o projeto propõe a  contratação de parceria  público-privada,  onde a 

União concederia direito real de superfície16 de terreno de sua propriedade ao parceiro privado 

que  faria  construção  sob  medida  e  alugaria  à  Administração  por  tempo  determinado  e 

suficiente para o retorno de seus investimentos e aferimento de lucro. 

Dessa forma, a Administração conseguiria transformar a “despesa corrente” com o gasto em 

locações  em  “investimento”,  pois  no  final  da  contratação  o  prédio  se  incorporaria  ao 

patrimônio público, algo revolucionário para as contas da Administração em todo país.

A constituição de direito real de superfície pela Administração ao empreendedor não encontra 

óbice legal nem necessita de prévia autorização legislativa, pois não se trata de alienação de 

bem público, já que no direito real de superfície não há um desdobramento do poder dominial, 

sendo apenas concedido o direito de uso da superfície do imóvel.

O uso da parceira publico-privada,  na modalidade concessão administrativa,  lei 11.079 de 

2004, também se mostra adequado ao caso analisado, tendo vista seu que custo ultrapassaria o 

mínimo legal de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a contratação de PPP, e o 

13 Projeto elaborado em conjunto pelo Técnico Judiciário Josias Soares da Silva e os Juízes Federais Dr. Danilo 
Pereira Junior e Dr. Friedman Anderson Wendpap; e, as Diretoras Dra. Joacita Koptowski e Dra. Celine 
Migdalski.

14 Justiça Federal – Seção Paraná – Parecer do Dr. Josias Soares da Silva, técnico judiciário, no Processo n.º 
10.4.000023866-4.

15 Art. 2º, parágrafo 1º, II, “a” da Resolução do CNJ nº114, de 20/04/201.

16 Art. 1.369 do Código Civil vigente.
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objeto da concessão seria a prestação de serviço e não obra pública, caso em se deve contratar 

sob a forma de empreitada nos moldes dos art. 6º, VIII e art. 10 da lei 8.666/73 (DI PIETRO, 

2011).

A parceira público-privada, por abranger garantias17 do parceiro público ao parceiro privado, é 

revestida  de  maior  segurança  de  adimplemento  por  parte  da  Administração  Pública 

incentivando  o  empreendedor  na  medida  em  que  garante  o  retorno  de  investimentos 

vultuosos.

O projeto da Justiça Federal – Seção do Paraná encontra-se em fase de ajuste18, sendo que a 

grande  alteração  a  ser  implantada  será  a  escolha  de  concorrência  como  modalidade  da 

licitação  ao  invés  da  utilização  de  pregão,  pela  abrangência  da  publicidade.   Isso  vem 

demonstrar que a contratação de “built to suit” pelo Poder Público não só já é aplicada como 

vive  constante  evolução,  o  que  permite  o  aperfeiçoamento  da  modalidade  contratual  e  a 

consequente eficiência dos serviços públicos à população com a imprescindível segurança 

jurídica aos contratantes.

7. CONCLUSÃO

Mesmo que ainda não tipificada em lei a contratação no modelo “built to suit” já é utilizada 

pela Administração Pública, que procura inteligentemente obter as vantagens da modalidade 

contratual já vivenciadas pelo setor privado.

A contratação de “locação sob encomenda” pela Administração Pública não encontra óbice 

legal e deve ser precedida de licitação, na modalidade de concorrência.

O uso em conjunto da contratação “built to suit” com a concessão de direito real de superfície  

de terreno de propriedade da Administração ao empreendedor com posterior incorporação do 

prédio ao patrimônio público traz grande benefício ao erário que consegue transformar o valor 

pago em aluguel, “fundo perdido”, em investimento para a Administração.

Quando o valor da contratação ultrapassar a quantia legal estabelecida como limite mínimo, 

R$20.000.000,00 (vinte  milhões  de reais),  é  possível  e  desejável  a  utilização de  parceria 

17 Art. 8º, da Lei 11.089/04

18 Conforme entrevista com o Dr. Josias Soares da Silva, técnico judiciário, em 20/07/2012. Feita em: 18. jul. 
2012, por  intermédio de correio eletrônico.
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público-privada,  nos moldes da Lei 11.079/04, tendo em vista as garantias a serem dadas pela 

Administração ao parceiro privado.

Mostra-se primordial, mais estudos acerca do tema e em um futuro próximo a regulamentação 

de contratação “built to suit” pela Administração Pública, a fim de se criar uma uniformidade 

dos moldes da contratação gerando mais segurança jurídica para ambas as partes pactuantes.
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