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I.

Delimitação do tema e tratamento pretendido
A ideia de garantir o cumprimento de determinadas obrigações com bens e direitos

do devedor definitivamente não é nova. Atualmente, as chamadas garantias das obrigações
são largamente utilizadas em operações societárias, empréstimos e financiamentos
bancários, contratos de investimento e até mesmo em contratos de locação.
O funcionamento do sistema de garantias é simples 1: o bem ou direito ofertado
como garantia, numa situação de inadimplemento do devedor, será utilizado para sanar
eventuais prejuízos do credor, o que pode se dar mediante venda judicial ou extrajudicial do
bem ou direito. Portanto, de uma forma geral, sempre interessam ao credor os bens e
direitos mais valiosos e líquidos do devedor ou dos terceiros de alguma forma envolvidos
na transação.
Embora a adoção de garantias ainda seja mais comum em transações que envolvem
valor considerável, obrigações cujo inadimplemento pode ocasionar grande prejuízo ao
credor ou quando há dúvida em relação à capacidade do devedor de honrar as obrigações
por ele assumidas, as garantias são úteis para viabilizar ou dar segurança a inúmeros outros
negócios jurídicos, ocupando um papel cada vez mais relevante na vida dos advogados.
Atualmente, os ativos intangíveis e, mais especificamente, aqueles relacionados à
propriedade intelectual – marcas, patentes, programas de computador, obras intelectuais
protegidas por Direito Autoral etc. -, configuram, não raramente, a parte mais relevante e
valiosa do portfólio geral de ativos de uma sociedade. Em empresas de tecnologia, por
1

Importante diferenciar as transações que envolvem garantias de obrigações contratuais das operações de
securitização. Na securitização, ou titularização, a sociedade normalmente cede direitos de crédito ou
recebíveis para uma empresa ou fundo intermediário, que, por sua vez, emite valores mobiliários lastreados
ou garantidos por esses mesmos direitos de crédito ou recebíveis. Portanto, embora os direitos de crédito ou
recebíveis que integram uma securitização possam estar relacionados a ativos de propriedade intelectual
(e.g. royalties oriundos de licenças de marcas ou patentes), o ativo de propriedade intelectual, propriedade
dito, não é ofertado como garantia. Em transação emblemática de titularização, o cantor e compositor David
Bowie vendeu títulos lastreados pela receita que seria obtida com a exploração de 25 de seus álbuns à
Prudential Financial, levantando um valor total de aproximadamente USD 55 milhões.

exemplo, praticamente todo o valor do negócio provém de ativos que compõem a
propriedade intelectual da sociedade.
Em outros casos, os ativos intangíveis são simplesmente os únicos ativos
disponíveis numa sociedade, como ocorre com frequência no caso de startups, as quais
muitas vezes não possuem qualquer bem ou direito tradicional, como imóveis ou máquinas,
por exemplo.
Dessa forma, os ativos que compõem a propriedade intelectual adquiriram uma
função duplamente importante: tornaram-se alvo dos credores, que pretendem utilizá-los
como garantia das obrigações assumidas pela sociedade devedora, e, ao mesmo tempo,
passaram a ser uma importante ferramenta de financiamento da sociedade para a obtenção
de empréstimos, investimentos etc. Inevitavelmente, será cada vez mais comum a utilização
deste tipo de ativo para garantir obrigações.
Na prática, porém, a natureza e as especificidades dos ativos de propriedade
intelectual demandam procedimentos e cuidados muito particulares, tais como a anotação
do ônus em órgãos específicos (e.g. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Fundação
Biblioteca Nacional etc.), a análise do valor real do ativo, sua autonomia em relação a
outros ativos da sociedade etc.
O pouco conhecimento dos profissionais sobre tais procedimentos e cuidados, que
em parte provém da carência de doutrina e precedentes sobre o tema, mas em parte provém
da simples falta de conhecimento da legislação e das melhores práticas contratuais, é o que
hoje dificulta a implementação de transações garantidas por ativos intangíveis, tão
importantes para a atual cena empresarial.
Dentre os inúmeros ativos de propriedade intelectual disponíveis, dois deles
costumam aparecer com mais frequência em transações empresariais: os programas de
computador, que representam muitas vezes o principal ativo de empresas de tecnologia, tão

relevantes nos dias atuais, e as marcas, que muitas vezes configuram o único ativo capaz de
assegurar a transferência do market share da investida para um terceiro, em caso de
inadimplemento. Diante da percepção de valor que tais ativos recebem no mercado, o
presente estudo se concentrará nestes ativos.
II.

Formato de trabalho e conclusão
O trabalho pretende apresentar uma interpretação adequada e consistente da

legislação que se relaciona com o tema, bem como formular recomendações de práticas
contratuais para melhor gerenciar os problemas identificados.
Por conta da insuficiência de material específico sobre o tema, utilizar-se-á
principalmente de doutrina mais genérica para a extração de conceitos sobre cada espécie
de garantia capaz de se relacionar com os ativos de propriedade intelectual objeto de
estudo. Mais especificamente, serão analisadas obras de Direito Civil com enfoque em
contratos e obrigações, a fim de assegurar uma ampla visão do tratamento jurídico das
garantias, assim como obras de Direito da Propriedade Intelectual, através das quais será
possível averiguar as peculiaridades de programas de computador e marcas e respectivo
comportamento, quando ofertados como garantia de obrigações.
Julgados relacionados e/ou que tangenciem o tema também servirão de apoio às
conclusões que serão apresentadas, as quais, por fim, submeter-se-ão a um estudo
comparado cujo objetivo é contextualizar as recomendações propostas com as experiências
verificadas em outros países, inclusive no tocante a recomendações e resoluções já emitidas
por entidades internacionais.
III.

Principais questões ou problemas



como identificar programas de computador e marcas suficientemente sólidos e
autônomos para serem usados como garantia de obrigações e aqueles que não
devem ou não podem ser utilizados como garantia de obrigações;



como gerenciar a costumeira volatilidade do valor destes ativos no momento da
estruturação de cláusulas contratuais, presando sempre pela liquidez;



formalidades inerentes aos contratos que envolvem propriedade intelectual como
garantia de obrigações e que devem ser observadas pelas partes contratantes;



peculiaridades que devem ser observadas por cada uma das partes contratantes (e.g.
definição de procedimento de excussão, responsabilidade por administração do
ativo etc.);



escolha da modalidade de garantia mais adequada e implementação adequada de
cada uma das garantias legalmente disponíveis.

IV.

Objetivos pretendidos, perspectivas de análise e resultados esperados
O objetivo deste estudo é contribuir para um melhor esclarecimento sobre o tema,

explorando principalmente aspectos práticos do penhor e da alienação fiduciária de
programas de computador e marcas, bem como formulando recomendações práticas para os
profissionais que tenham que lidar com as peculiaridades deste tipo de garantia contratual.
O trabalho que se pretende desenvolver terá também como resultado uma
interpretação consistente das normas que regem a matéria e, portanto, recomendações
práticas quanto ás formalidades legais que devem ser observadas pelas partes contratantes.
V.

Justificação da relevância prática e do potencial

O advogado que pretende auxiliar clientes em transações empresariais deve,
necessariamente, entender de forma aprofundada o funcionamento das garantias das
obrigações contratuais. Nesse tocante, aliás, deve o profissional conhecer as peculiaridades
do tratamento da propriedade intelectual, quando ofertada como garantia, com destaque
para programas de computador e marcas.
A escolha do presente tema se deu justamente por esse motivo. Na prática,
pouquíssimos profissionais estão habilitados a atuar, com propriedade, em operações que
direcionem programas de computador ou marcas para garantir obrigações. Isso, pois o tema
aborda pelo menos duas diferentes áreas do direito, o Direito da Propriedade Intelectual e o
Direito Civil.
Ademais, há uma enorme carência de materiais que abordem o estudo das garantias
das obrigações. Em relação ao uso de propriedade intelectual como garantia, mais
especificamente no tocante a programas de computador e marcas, a situação é ainda pior:
praticamente não há material de origem nacional.
Assim, o estudo que será desenvolvido tem ainda o objetivo de se tornar um ponto
de partida para aqueles que têm a pretensão - ou a necessidade - de atuar na área.
VI.

Fontes de pesquisa e métodos de investigação


Identificação, análise e interpretação da legislação aplicável;



Identificação e análise de livros e artigos relevantes;



Identificação e análise de julgados relevantes;



Identificação e análise de contratos relevantes (obtenção via INPI, cartórios de
títulos e documentos e/ou experiência pessoal).

VII.

Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal

Após estagiar e trabalhar como advogado em competentes escritórios de advocacia
da capital paulista, fundei, há 8 anos, a Dias Teixeira Sociedade de Advogados, cujo
principal objetivo é oferecer assistência jurídica especializada nas áreas de Propriedade
Intelectual, Direito Digital e Tecnologia.
O escritório felizmente prosperou e se tornou, especialmente na área de Propriedade
Intelectual, um parceiro estratégico para tradicionais escritórios de advocacia do país, os
quais muitas vezes não possuem tal expertise, mas demandam apoio especializado em
operações societárias e projetos de grande complexidade. Tais parcerias me proporcionaram
a oportunidade e experiência de trabalhar em algumas das mais relevantes operações
societárias ocorridas no Brasil entre 2012 e 2016.
Nestas transações, não raramente o mix de garantias envolvia algum ativo de
propriedade intelectual e, então, a estruturação do respectivo instrumento contratual
passava a ser parte do meu escopo de trabalho, o que, ao longo do tempo, foi ampliando
minha experiência e meu acesso a materiais nacionais e internacionais relacionados ao
tema.
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