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RESUMO: Toda vez em que as empresas nacionais e estrangeiras transferem tecnologia, acordam
preliminarmente sobre os diversos aspectos jurídicos pré-operação que, possivelmente, serão realizados. As partes, naquele momento, estabelecem a confidencialidade, a não competitividade,
se há ou não possibilidade de exclusividade, entre muitos outros tópicos relevantes à estrutura da
operação futura. Esse instrumento particular denomina-se memorando de entendimento (sigla em
inglês: MOU) e pode ter por objetivo a possibilidade de uma futura transferência tecnológica, o objeto investigado neste ensaio. O objetivo geral deste ensaio é analisar juridicamente o memorando
de entendimento, observando o seguinte: a) abrangência; b) conceito; c) natureza jurídica; e d)
diferenças do MOU com as demais espécies de punctuação. Os objetivos especiais são: a) compreender se a ausência de boa fé nestes pactos caracteriza a prática de ato ilícito e/ou se trata de
abuso de direito; e b) entender em quais casos e como poderá ser exigida indenização ou perdas e
danos como consequência patrimonial advinda da quebra de alguma de suas cláusulas ou do próprio
pacto. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica e a pesquisa de dados secundários relativos
ao tema, como os julgados dos tribunais de justiça e de arbitragem. Alguns dos resultados obtidos
nas discussões apresentadas indicam sugestões para tornar mais eficiente a redação dos requisitos
gerais e especiais do MOU.
PALAVRAS-CHAVE: Memorando de entendimento. Punctuação. Transferência tecnológica. Requisitos
e propostas. Efeitos.

Introdução
Na economia atual, particularmente quando se trata de negócios tecnológicos
entre sociedades empresárias, a celebração dos contratos é normalmente precedida de
longas e complexas negociações empresariais, que por vezes se desenvolvem durante
um tempo considerável, como meses ou anos.
São numerosas reuniões nos ambientes empresariais ou espaços neutros, com
a participação de diferentes equipes de advogados e/ou de um grupo organizado e
coordenado por especialistas, como engenheiros, matemáticos, projetistas, analistas,
entre outros profissionais tecnológicos.
Dessa forma, as sociedades empresárias e os agentes das operações, naquele
momento preliminar, assinam um instrumento particular para tratar dos assuntos objeto
das negociações. Esses instrumentos podem ser memorando de entendimento, protocolo de intenções, carta de intenção, acordo de investimento ou congêneres, tendo por
objetivo a cláusula de confidencialidade e cláusulas relativas à futura possibilidade de
uma transferência tecnológica.
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Partindo dessa premissa, o objeto investigado, estudado e analisado neste ensaio
é um desses documentos particulares, denominado memorando de entendimento (sigla
em inglês: MOU) como um instrumento de punctuação ou punctação – termo originário
do Direito Romano e utilizado largamente pela common law.
O MOU contém cláusulas necessárias à transferência tecnológica e cláusulas especiais relativas ao negócio como: confidencialidade; não competitividade; exclusividade; responsabilização das partes, entre outros tópicos relevantes à estrutura da operação futura.
O objetivo geral deste trabalho é analisar juridicamente o memorando de entendimento, investigando o seguinte: a) a abrangência ou a melhor utilização do instrumento no segmento industrial, visando às transferências tecnológicas; b) os seus requisitos,
caracterizando-os; c) sua natureza jurídica; e d) a existência das diversas denominações
dos instrumentos de punctuação, por meio da inclusão ou não de certas cláusulas.
Os objetivos especiais são: a) compreender se a ausência de boa-fé nesses pactos
caracteriza a prática de ato ilícito e/ou se se trata de abuso de direito; e b) entender
em quais casos poderão ser exigidos indenização ou perdas e danos como consequência
patrimonial advinda da quebra de alguma de suas cláusulas ou do próprio pacto.
A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica. Particularmente, escolhem-se
como referências as obras de Manuel Castells e Marion King Hubbert e Howard Scott –
com a finalidade de contextualizar o trabalho dentro da sociedade informacional em que
impera a tecnocracia – e o trabalho elaborado por Carlos Alberto Paula Motta e Josué
Paulo Moreira de Oliveira para diferenciar dos instrumentos particulares de punctuação.
Neste trabalho também são utilizados alguns dos conceitos relativos à transferência tecnológica, estabelecidos nos estudos de João Marcelo Lima Assafim e Denis
Barbosa, entre outros outros. Por fim para a análise dos efeitos do MOU foram utilizados,
principalmente, os livros de Kenneth A. Adams, José Carlos Barbosa Moreira e Fábio Konder Comparato. Além disso, para concretizar os objetivos apresentados, recorreu-se à
pesquisa de julgados relativos ao tema nos tribunais judiciais e de arbitragem.
Os resultados pretendidos com tais discussões acima serão apresentados da seguinte forma neste artigo: a) no 1º item, destacar-se-ão as características gerais, como a abrangência, o conceito, a natureza jurídica e as espécies de punctuação; b) no
2º item, analisar-se-ão a redação e as características dos requisitos gerais e especiais;
e c) no último item, estudar-se-ão os efeitos e as responsabilidades que podem ocorrer
com a inadimplência de uma das partes advinda da quebra de alguma de suas cláusulas ou do próprio pacto; a ocorrência de força maior ou caso fortuito; ou a aplicação
da exceção do contrato não cumprido; além das questões relacionadas à sucessão,
apresentadas na qualidade de efeitos ou possíveis consequências patrimoniais. Assim,
pretende-se alcançar os objetivos delimitados neste ensaio.
1 Abrangência do memorando de entendimento como instrumento de punctuação
Quando duas ou mais instituições ou entidades quaisquer, empresárias ou não, seja pessoa jurídica seja pessoa física, pretendem transferir tecnologia, terão de, durante
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as longas negociações, compartilhar informações estratégicas anteriores ao licenciamento, tão necessárias quanto a própria patente para a empresa.
Para que o titular do licenciamento possa compreender os processos internos relativos à criação e ao desenvolvimento da tecnologia, além de avaliar o bem infungível e
intangível que pretende adquirir, é preciso ir além de uma simples verificação do status
atual da tecnologia.
Então, faz-se mister que os negociadores tenham a habilidade de prever contingências potenciais e avaliar a probabilidade de danos ou perdas no futuro. Nessa seara,
é natural que os operadores dos licenciamentos sejam cautelosos e documentem tudo
o que se resolveu em relação a cada uma das etapas da discussão. A esse documento
particular a doutrina estabeleceu a denominação de punctuação.
As punctuações têm diversas funções nas operações empresariais; algumas delas
são estabelecidas por escrito no documento e outras, não. São funções escritas: a) definir
as bases, a filosofia de um relacionamento comercial de médio e longo prazo; b) evitar a
revisão administrativa ou judicial de questões já discutidas e decisões assentadas; c) definir as linhas gerais de um futuro acordo, como por exemplo, bases de preços, limites de
responsabilidade e a alocação de alguns riscos; e d) realizar a due diligence.
Já as funções não escritas são: a) organizar a memória negocial do empreendimento; b) aproximar parceiros em potencial; c) conhecer o comportamento das partes
negociantes em futuras negociações; e d) divulgar ao mercado a existência da operação
ou, ainda, passar uma mensagem ao mercado.
Então, faz-se mister, neste trabalho, indicar as características de um dos
instrumentos de punctuação mais utilizado pelas sociedades empresárias na realização de
pactos que tenham por objeto a transferência tecnológica, o memorando de entendimento.
1.1 Conceito
No contexto de produção e do consumo em massa (GRAMSCI, 1978, p. 311), pode-se
observar o crescente aumento da complexidade das relações entre as partes na obtenção
de bens e interesses, objeto das prestações contratuais. Com efeito, na sociedade em rede
e na era da informação, ou seja, a “sociedade informacional” (CASTELLS, 2000, p. 32),
as grandes organizações e os negócios empresariais também se tornam mais complexos e
plenos de nuanças anteriormente desconhecidas, que são traduzidas em cláusulas.
Assim, os negócios empresariais não envolvem mais apenas um pacto relacionado
a um bem específico ou a uma prestação de um serviço determinado, mas passam a
referir-se aos complexos organizados, denominados empresas, dotados de uma dinâmica
própria, como são as unidades empresariais atuais, as quais exercem as atividades mercantis por meio da denominada tecnocracia (HUBBERT; SCOTT, 1940, p. 1).
Observe-se que a consequência fática da complexidade dos negócios empresariais
é o prolongamento da fase de negociação dos contratos, momento no qual as partes
devem definir as condições para a futura contratação.
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Acrescente-se que, por força do longo decurso de prazo utilizado nesse procedimento negocial, tornou-se comum utilizar-se da técnica de redação de contratos denominada punctuação: anotação por escrito dos itens que devem ser lembrados, dos tópicos
dignos de memória para a celebração de um acordo futuro e que, acordados em sede das
negociações preliminares, terão efeitos que perdurarão após o término do MOU.
Entende-se, então, que o MOU é um acordo “progressivo”, por causa das cláusulas
especiais que perduram em efeitos, mesmo após extinto o MOU, a ser celebrado até a
sua possível pactuação defintiva (COMPARATO, 1981, p. 231).
Essa punctuação, estabelece-se, com força vinculante, em regra, e com
determinadas cláusulas especiais, como: a) confidencialidade; b) não competitividade;
e c) exclusividade ou não, sobre as quais, articularmente, não deve haver dúvidas, pois
perdurarão em efeitos seja para solidificar um entendimento ou acordo futuro entre as
partes seja para não haver a realização do contrato futuro.
Consequentemente, o MOU é um pacto bilateral ou um acordo multilateral,
entre duas ou mais partes respectivamente. Sua importância negocial aumenta a cada
dia. Logo, precisa ser entendido como “uma ordenação regular de atos tendentes à
criação, modificação ou extinção de uma relação jurídica. A relação e o procedimento
negocial, mutatis mutandis, seriam como o procedimento e a relação jurídica processual”
(HALPERÍN; OTAEGUI, 1998, p. 43-44).
Consequentemente, o MOU é um documento particular que representa um sistema
organizado de entendimento de cada um dos tópicos negociados, manifestando-se, uma
a uma, as vontades das partes de se vincularem à celebração de documento final, com o
qual poderá ser ou não licenciada a tecnologia; ou será assinado um contrato preliminar
para futuramente a licenciarem.
1.2 Natureza jurídica
A doutrina diverge quanto à natureza jurídica desse instrumento. Os contrastes
de cada corrente foram desenvolvidos por Waldirio Bulgarelli, a saber:
Trata-se de documento, cuja natureza jurídica a doutrina tem-se esforçado em
qualificar, variando as opiniões dos autores, sendo, porém, a maioria concorde em
que não se trata de um contrato definitivo, pois que depende da aprovação das
assembleias gerais das sociedades interessadas. Firmado pelos administradores das
sociedades, essa dependência à aprovação posterior no seio de cada sociedade
tira-lhe a exigibilidade ampla, dando-lhe um cunho de pré-contrato ou pacta de
contrahenda, como quer Guirao, na Espanha, ou de um simples projeto, como
querem na França Houpin e Bosvieux, e na Itália, Giuseppe Ferri, ou mesmo um
contrato condictio juris como qualifica Jesus Rubio, na Espanha. Posição isolada
é a de Champaud que o considera um verdadeiro contrato, mas influenciado pela
sistemática grupal, antecedida, a seu ver, a operação pela tomada prévia do
controle. Sem amparo, porém, na melhor doutrina, pois se trata de caso eventual,
que não enseja por isso a caracterização do contrato pleno, mas condicional, pois
depende de aprovação. (BULGARELLI, 2000, p. 212)
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Portanto, observa-se que não há concordância ou posição definida quanto à natureza
jurídica de qualquer instrumento particular representativo de uma negociação punctual.
No âmbito do Direito Empresarial, para Modesto Carvalhosa, o MOU tem natureza
de “pré-contrato”:
O protocolo inclui-se na qualificação clássica do pré-contrato [...]. O protocolo não
representa, pura e simplesmente, a intenção das partes manifestada pelos seus
administradores, mas um pré-contrato, sujeito à aprovação pela assembleia geral
ou mediante contrato. Não se trata, por outro lado, de base preliminar do negócio
jurídico. Constitui sua base definitiva, na medida em que qualquer alteração do
protocolo pela assembleia geral tem como efeito a celebração de um novo protocolo,
que importará em um negócio de fusão, incorporação ou cisão, com características
distintas das inicialmente propostas. (CARVALHOSA, 1997, p. 106-107)

Por sua vez, para José Edwaldo Tavares Borba, a natureza jurídica do MOU não é
de pré-contrato, mas de “instrumento preliminar de negociação”:
Anote-se, portanto, que o protocolo não tem a natureza de pré-contrato, posto
que não obriga à conclusão do contrato. Trata-se, na verdade, de um acordo
preparatório, com a natureza de simples negociação preliminar, como tal destituída
de efeito vinculativo. O protocolo funciona como uma espécie de projeto sobre o
qual deliberam as assembleias gerais. (BORBA, 2003, p. 486)

Neste artigo, entende-se que a natureza jurídica do MOU não pode ser a de um
contrato definitivo nem de um contrato preliminar, muito menos pode ser considerado
um simples documento preliminar.
O MOU contém normas relativas ao funcionamento da futura operação negocial
e, mesmo sendo elaborado nos termos de um ato em separado, considera-se parte
integrante do contrato preliminar ou definitivo a ser elaborado futuramente. Isso ocorre
porque, no documento futuro, faz-se mister observar o cumprimento de algumas das
cláusulas preestabelecidas que perduram mesmo após extinto o MOU.
Para melhor compreender a sua natureza jurídica, deve-se ressaltar a semelhança
entre o MOU e o respectivo contrato preliminar ou definitivo, como ato constitutivo ou com
estatuto de uma sociedade. Ambos integram-se reciprocamente, na medida em que se pressupõem, a ponto de um não poder existir sem o outro (HALPERÍN; OTAEGUI, 1998, p. 38-42).
Nesse último caso, é possível, tão somente, uma mera distinção formal que diferencie as cláusulas permanentes – que devem reger a atividade da companhia – daquelas
que regem apenas a sua constituição (HALPERÍN; OTAEGUI, 1998, p. 43-44). Assim como
o ato constitutivo e o estatuto, o MOU e o respectivo contrato preliminar ou definitivo
correlacionam-se reciprocamente e constituem-se como unidade orgânica.
Portanto, aplicando ao MOU a mesma disciplina do ato constitutivo, conclui-se
que o respectivo contrato preliminar ou definitivo da futura operação negocial que surgirá das relações advindas do MOU não pode ser compreendido separadamente dele
– havendo, por sinal, algumas cláusulas que serão consideradas como condições da possível futura negociação; e a isso chama-se instrumento de punctuação. A partir desse
momento, assim é entendida a natureza jurídica do MOU.
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1.3 Diferença entre o memorando de entendimento e as demais espécies de
instrumentos particulares de punctuação
Para organizar as diferentes espécies de punctuação, cuja técnica comum é a de
consignar um a um os pontos sobre os quais se progride na direção do consenso, no decorrer
das negociações, sugerindo o seu objeto final, foi utilizado como referência o Manual de
Redação de Contratos Revisado – Petróleo Brasileiro S.A. (MOTTA; OLIVEIRA, 2010).
Indicar-se-ão, nesse momento, as principais características das espécies de
instrumentos particulares utilizados antes da celebração do contrato preliminar ou
definitivo na denominada fase de punctuação ou puntuação – na qual são indicados
os pontos do programa de negociação e esclarecidos as condições, as operações e os
efeitos, sucessivamente.
Esses instrumentos podem ser não vinculantes (non-binding) ou vinculantes (binding).
São comuns os documentos parcialmente vinculantes no mundo dos negócios empresariais.
Os não vinculantes representam os termos preliminares da negociação e não
criam compromissos para os envolvidos. Já os vinculantes geram obrigações às partes
e espelham a estrutura preliminar de um contrato futuro. Seus termos devem ser refletidos na documentação definitiva a ser firmada para a formalização do investimento
ou transação.
Os documentos pertinentes a essa categoria recebem intitulações diversas nas
negociações, por força das diferentes cláusulas que possuem: protocolos de negociação,
memorandos de entendimento, cartas de intenção, etc. Alguns são elaborados com
a intenção de não se vincularem, mas simplesmente registrarem fatos. Já outros se
revestem da intenção de se tornarem documentos vinculantes.
1.3.1 Carta de intenção (letter of intent)
A carta de intenção tipicamente é empregada quando há uma transação em vista,
mas ainda não há conhecimento da parte interessada sobre as condições do negócio a ser
adquirido ou investido pela empresa. Normalmente, é celebrada para formalizar algum
acordo prévio de preferência ou exclusividade por determinado período.
Portanto, normalmente, à celebração da carta de intenções se segue a realização
da due diligence, ou auditoria, contábil e legal. É o ato que, devidamente concluído
e em vigor, estabelece uma listagem de pontos que devem ser memorizados sobre a
operação empresarial e serve para sinalizar um possível comportamento visando um
compromisso. Não é vinculante.
Por este motivo, são usualmente colocados ao abrigo de um acordo básico dedicado a grandes áreas de cooperação, como comércio e finanças, cooperação técnica,
científica e tecnológica, cooperação cultural e educacional. Esses acordos criam o arcabouço institucional que orientará a execução de uma cooperação ou parceria futura.
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1.3.2 Protocolo de intenções
O protocolo de intenções é um termo que tem sido usado nas mais diversas acepções
no Direito Empresarial, tanto para os acordos bilaterais quanto para multilaterais.
Aparece designado como acordos informativos, interpretativos ou complementares e
anteriores ao contrato principal ou preliminar.
Tem sido usado, na prática brasileira, para permitir aos seus participantes conhecerem os aspectos jurídico, econômico, estratégico, social, político, filosófico técnico, cultural e operacional da atividade empresarial que desejam empreender com suas
respectivas peculiaridades.
Dependendo das cláusulas estabelecidas, pode ser ou não parcialmente vinculante.
1.3.3 Memorando de entendimento
É um documento que apresenta um título típico de punctuação, contendo todos
os elementos do contrato preliminar ou definitivo futuro, sem qualquer reserva de
ulteriores tratativas.
Também se trata da designação comum para atos redigidos de forma simplificada,
destinados a registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as partes, seja
nos planos político, econômico, cultural ou em outros. Detalha áreas de entendimento
específicas, abrangidas por aquele ato.
O memorando de entendimento é similar à carta de intenções, no sentido em
que estabelece claramente as condições para duas sociedades empresárias entrarem em
acordo. Deve ter parágrafos numerados com algarismos arábicos.
O memorando de entendimento também é aplicado quando se pretende a criação
de uma nova empresa ou a celebração de negócios conjuntos, hipóteses que se distanciam em parte de uma transação de compra e venda propriamente dita. Nesses casos, é
um documento vinculante. Se o objeto for transferência tecnológica, a regra é redigi-lo
com a característica de parcialmente vinculante relativamente às cláusulas especiais.
Seu fecho é simplificado. Normalmente entra em vigor na data da assinatura.
1.3.4 Acordo de investimento (term sheet)
O acordo de investimento detalha os termos legais e financeiros do investimento
e quantifica, em números e outros indicadores, o valor da transação. É um documento
vinculante: quando acordado pelas partes, serve como base para a produção de todos
os documentos legais que dão respaldo ao investimento. A estrutura de um term sheet
tende a ser mais complexa e é celebrado após a realização da auditoria, ou due diligence.
1.3.5 Demais espécies ou congêneres
Os operadores do direito, no Brasil, têm feito amplo uso desses termos em suas negociações bilaterais de natureza política, econômica, comercial, cultural, científica e técnica;
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e a punctuação é o traço característico dessa série de pactos congêneres instrumentalizados como um documento particular, que pode ser vinculado ou não, a critério das
partes. Como exemplo de instrumento de punctuação vinculante, tem-se o head of
agreement, sumário dos pontos culminantes do futuro texto contratual.
2 Requisitos
Para organizar as características das cláusulas do MOU e a técnica comum de
redação dos itens, foram utilizados diversos trabalhos, particularmente os apresentados
por João Marcelo Lima Assafim, Denis Barbosa e Kenneth A. Adams.
Dividiram-se as representações volitivas do MOU em requisitos gerais e especiais,
considerando essas últimas como as cláusulas vigentes depois da extinção do MOU.
Como cotidianamente se apresenta no âmbito das cláusulas obrigatórias do instrumento, traçou-se uma subdivisão dos quatro principais tópicos de entendimentos
atribuídos a qualquer MOU: a) preâmbulo; b) delimitação do objeto contratado; c) políticas ou princípios, direitos, deveres e prazos; e d) fecho.
Quanto às cláusulas que perduram após o término da vigência do MOU, ao redigir
o instrumento é necessário observar qual será o objeto delimitado e qual será o grau de
vinculação que se pretende indicar para serem estabelecidas corretamente.
No caso deste ensaio, como o objeto de estudo é a transferência tecnológica, trabalhar-se-ão as seguintes cláusulas necessárias à redação de MOU, a saber:
a) confidencialidade; b) não competitividade; c) teor, parâmetros e transmissão das
informações complementares; d) parâmetros da avaliação da patente; e e) cláusula de
exclusividade ou não.
2.1 Cláusulas obrigatórias
São cláusulas ou condições pactuadas que representam as características primárias
ou substanciais do acordo entre as partes. Em qualquer MOU, a ausência de tais cláusulas
torna-o inválido, ou melhor, sem a possibilidade de realizar os seus efeitos regulares.
Destacam-se, nos próximos itens, as principais cláusulas obrigatórias, que não
podem deixar de ser incluídas em um MOU, cujo objeto será a transferência tecnológica
entre sociedades empresárias, por meio de licença de patente ou contrato de know how
(BARBOSA, D., 1988, p. 12).
2.1.1 Preâmbulo
Compõem-se dos seguintes itens que esclarecem propedeuticamente o conteúdo
do MOU, verbis: a) título a indicar o objeto principal; b) sumário (table of contents);
c) cláusula introdutória ou cabeçalho, com nome completo das partes e qualificação
jurídica, a mais precisa possível; d) considerandos (recitals, background ou whereas);
e) definições (definition clause); e f) declarações das partes (representation).
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2.1.2 Delimitação do objeto: redação da cláusula relativa à transferência tecnológica
Preliminarmente faz-se mister entender a natureza jurídica e o significado do
termo “tecnologia” para, depois, definir o termo “transferência tecnológica”.
A tecnologia apresenta-se de duas formas: a) incorporada como bens imateriais;
e b) em estado puramente intelectual.
O objeto dos instrumentos de punctuação é a transferência tecnológica, que é
bem intangível, incorpóreo, passível de avaliação e negociação, que, em teoria ou na
prática, pode ser transferido por meio das licenças de patente ou dos contratos de know
how que interessam aos empresários (BARBOSA, D., 1988, p. 13).
A tecnologia deve ser entendida como um objeto de direito. Assim, a tecnologia,
assume características especiais, como explica Antônio Luiz Figueiredo Barbosa:
Sendo uma mercadoria, a tecnologia comporta-se-á como tal. Apesar da maior
parte da tecnologia não ser produzida para a troca, pode ser negociada quando uma
oportunidade econômica se apresenta. É importante adicionar a este respeito, a
tendência mais recente de produção de tecnologias por si mesma; i.e, o emprego de
tecnologia para a produção de novas tecnologias. Começam a aparecer institutos de
investigação com objetivo de produzir tecnologia para seus clientes e compradores
– verdadeiras empresas de tecnologia. (BARBOSA, A., 1981, p. 20)

Agora, é necessário apurar a noção de transferência de tecnologia que será
utilizada na delimitação do objeto do MOU, estudado nesse ensaio como:
Em primeiro lugar, transferência não é o termo empregado quando transacionamos mercadorias, seja nacional ou internacionalmente. Logo percebemos que, ao
tratarmos do Comércio de Tecnologia, estamos tratando de estudar um mercado,
definir suas regras e leis de comportamento.
[...] Substancialmente, Transferência e Comércio podem estar totalmente dissociados. É possível, por exemplo, através de convênios governamentais, existirem situações em que a transferência tecnológica acontece sem o comércio, como também
é viável no comércio inexistir a transferência.
[...] Faz-se mister compreender cada etapa da operação ou o próprio produto patenteável para analisar a eficácia do futuro licenciamento ou os contratos de know
how, estes tópicos devem ser tratados por escrito para que a negociação transcorra
equilibradamente. (ASSAFIM, 2011, p. 22-35)

Assim, a transferência tecnológica necessita respaldar-se no MOU que estabelecer o repasse desse bem, intrínseco a uma unidade de produção, quando, havendo
permissão expressa por meio de licenciamento, é utilizada em outra unidade de produção seja em condições iguais seja em condições diferentes. A seguir, serão descritas as
formas em que pode se dar a transferência tecnológica.
2.1.2.1 Licenciamento de direitos da propriedade intelectual
De forma geral, no Direito Administrativo, conceitua-se a licença administrativa como modalidade doutrinária de delegação nos seguintes termos: “Ato vinculado, unilateral,
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pelo qual a Administração faculta a alguém o exercício de uma atividade, uma vez demonstrado pelo interessado o preenchimento dos requisitos legais exigidos” (MELLO, 2006,
p. 418). Por outro lado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005, p. 220) conceitua o instituto
como sendo ”o ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta
àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade”.
Contudo, a licença administrativa não pode ser confundida com o conceito de
licenciamento, tal como usado no Direito da Propriedade Intelectual.
Juliana Viegas (2006, p. 96-115) menciona que o conceito de licença no Direito
Administrativo pode ser utilizado em outras áreas do Direito, com base nos autores de
Direito Administrativo acima aludidos.
No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), na qualidade de
autarquia da União que tem por função proteger os direitos relativos à propriedade industrial, considerados o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, não atua como licenciador em primeiro plano, já que concerne a um direito
privado e disponível (com limitações) entre as partes. O INPI faz a averbação dos contratos de licença, que se dá, tão somente, para controle pelo sistema de proteção estabelecido pelo Estado.
Nos termos do art. 19 da Lei nº 9.279/96, o pedido de patente depositado pelo
interessado, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: a) requerimento; b) relatório descritivo; c) reivindicações; d) ilustrações, se for o caso; e) resumo; e f) comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Apresentado o pedido, será o mesmo submetido a exame formal preliminar da
autarquia. Se devidamente instruído, será protocolizado, considerada as data de depósito e de sua apresentação. Já o pedido que não atender formalmente ao disposto no
art. 19 da lei acima aludida, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante
e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá
as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.
Logo, após o licenciamento de uma patente uma pessoa física ou jurídica pode
permitir que outra faça uso do objeto do privilégio, desde que o INPI verifique que os
administrados preencheram os requisitos legais relativos ao exercício desse direito.
Daí pode-se concluir que o licenciamento tem dois aspectos (BARBOSA, D., 1988,
p. 15). No primeiro âmbito, permite-se ao licenciado o direito de explorar o objeto da
patente, com todos os poderes, instrumentos e meios que disso decorram – obrigação de
fazer. Por outro lado, o titular da patente promete não empregar os seus poderes legais
para proibir a pessoa autorizada do uso do objeto da patente – obrigação de não fazer.
Por isso, alguns sistemas jurídicos veem o licenciamento como um contrato
aproximado, em sua natureza, ao do contrato de locação de bens materiais, ou como
uma promessa formal de não processar a pessoa autorizada por violação de privilégio
(ASSAFIM, 2006, p. 43).
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2.1.2.2 Contrato de know how
O contrato de know how consiste na transferência, por tempo determinado, de conhecimentos técnicos ou processos secretos, originais e idôneos a outra pessoa, que deles
fará uso, mas não poderá divulgá-los, pois a transferência se opera mediante cláusulas especiais, entre as quais a que impõe ao que recebe o know how a obrigação de confidencialidade, isto é, de guardar segredo, sob pena de receber sanção em caso de descumprimento
(BARBOSA, D., 1988, p. 8).
Os contratantes podem ser pessoa física ou jurídica, que se obrigam a transmitir
ao outro contraente durante determinado tempo o conhecimento objeto das necessidades como as maneiras de organizar a produção, mediante pagamento de determinada quantia, denominada royalties, estipulada livremente pelos contratantes (ASSAFIM,
2011, p. 62).
O know how pode ser transferido a título gratuito ou ainda ser permutado por outro
de valor equivalente. E está protegido pela Lei da Concorrência (Lei nº 12.529/2011),
sendo preservado no interesse de seu titular e do próprio desenvolvimento dos negócios.
2.1.3 Características redacionais das cláusulas relativas aos direitos, critérios,
políticas ou princípios e deveres fundadas na acurácia, brevidade e simplicidade
Como explica Kenneth Adams, o MOU utiliza a língua nativa dos países onde a
operação está ocorrendo – no caso de empresas brasileiras, o português padrão. Se o objeto e as partes forem de países não falantes da língua portuguesa, utiliza-se o chamado
standard english, que é o idioma de regência mais comum dessa espécie de instrumento
no cotidiano negocial brasileiro.
É mister o redator ter redação precisa dos direitos e deveres das partes. Um
texto bem escrito não significa que seja preciso; e os MOU necessitam serem precisos e
acurados. Sugere-se que se evitem expressões de conteúdo técnico ou filosófico diverso
do uso ou padrão. Por exemplo: os termos “desejo”, “acho”, “penso” jamais devem ser
utilizados na linguagem dos contratos (ADAMS, 2013, p. 30).
Entenda-se por brevidade eliminar os supérfluos ou os excessos do texto. Assim,
por brevidade devemos cortar os excessos; por simplicidade, devemos dizer o necessário
sem rebuscamento. Deve-se evitar expressões em latim, estrangeirismos excessivos,
expressões arcaicas (ex. ósculo) e metáforas.
Em um MOU, as cláusulas relativas aos direitos, deveres e prazos das partes referem-se a: a) objeto; b) preço; c) seguros; d) responsabilidade das partes; e) pagamento;
f) multas; e g) força maior ou caso fortuito.
Como se deve primar pela redação objetiva e concisa do instrumento (e, em regra,
em língua inglesa), destacam-se nos próximos itens as seguintes espécies de linguagem
adequadas às cláusulas do MOU, conforme o direito e/ou o dever estabelecidos nessas
cláusulas (ADAMS, 2013, p. 35).
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2.1.3.1 Linguagem da performance ou dos direitos
Primeiramente, deve-se usar o verbo no presente ou no imperativo para indicar
os direitos transferidos e obrigações já cumpridas no momento da assinatura do MOU.
Por exemplo: “Contract language can serve to memorialize actions of the parties that
are contemporaneous with the signing of the pactum” (ADAMS, 2013, p. 40).
2.1.3.2 Linguagem dos deveres ou obrigações
Nessas cláusulas, impõem-se os deveres às partes. Deve-se utilizar o verbo no
infinitivo para indicar as obrigações das partes acordadas nesse momento e visando
ao cumprimento das mesmas no futuro, o que faz com que seja entendida a diferença entre a cláusula de deveres e a de direitos. Os termos “shall”; “must” ou “will”,
auxiliam o entendimento da linguagem de imposições dos deveres ou obrigações. Por
exemplo: “The company shall reimburse the consultant for all authorized expenses”
(ADAMS, 2013, p. 55).
2.1.3.3 Linguagem dos critérios
Deve-se utilizar linguagem que garanta o entendimento de que tal cláusula refere-se aos parâmetros ou standards do MOU. Observa-se que, nessas cláusulas, não há obrigações impostas às partes, mas possibilidades ou faculdades que são previstas por força
da praxe naquele seguimento de mercado em que a tecnologia está sendo transferida. Por
exemplo: “Maria may exercise the option any time prior to February 3rd, 2013”.
Por fim, deve-se usar na cláusula termos como: “may”, “has discretion to” ou “is
allowed to”. Como explica Kenneth Adams, “language of discretion is a language stating
that a party has the discretion to take or not take a given action” (ADAMS, 2013, p. 78).
2.1.3.4 Linguagem das vedações ou proibições
Note-se que a linguagem das proibições especifica o que as partes estão proibidas
de fazer (ADAMS, 2013, p. 83).
Cláusulas que traduzem proibições terão como partes integrantes uma vedação
– tipo – e uma sanção. Nelas, deve-se utilizar “shall not” ou “must not” ou “is not
permited to”. Por exemplo: “Joshua shall not exercise the option until May 15, 2013”.
2.1.3.5 Linguagem dos princípios e políticas
O verbo utilizado no texto deve ser o presente do indicativo ou imperativo; e
os princípios e políticas que nortearam as regras gerais dos pactos devem estar elucidados, particularmente por força da aplicabilidade dessas cláusulas quando houver
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o descumprimento do próprio pacto, ou de suas cláusulas, e houver a necessidade de
dirimir o conflito por meio da aplicação da cláusula dos princípios ou políticas.
Com a finalidade de esclarecer a questão, explica Kenneth Adams:
In addition to stating what the parties are required to do, permitted to do, or
prohibited from doing, a contract will usually contain “policies”, which are rules
that the parties must observe but that do not, at least expressly, require or permit
action or inaction on their part. For instance: “The laws of the State of California
govern all matters arising out of this agreement”. (ADAMS, 2013, p. 104)

2.1.4 Fecho
O fecho do MOU é simplificado, e normalmente o pacto entra em vigor na data
da assinatura, com o seguinte final: a) boilerplates (ou miscellaneous); b) lista de anexos; c) qualificação completa dos representantes e das testemunhas; d) local e data; e
e) assinatura das partes, por meio de seus representantes.
2.2 Cláusulas especiais: comumente vigentes após a extinção do memorando de
entendimento
Essas cláusulas são especiais e serão utilizadas como cláusulas do contrato preliminar
ou definitivo fechado na sequência do negócio. Por isso, individualizam o MOU, por exemplo:
a) definem o percentual para votação em matérias específicas (vetos); b) dispõem sobre a
não competição entre os fundadores, administradores e funcionários-chave; c) estipulam
as pré-condições para o fechamento e confidencialidade e exclusividade por um período
determinado; d) estabelecem os termos e condições do negócio; e) induzem as partes desde
logo a manifestarem por escrito suas intenções com relação ao investimento, reduzindo as
chances de surpresas negativas; f) favorecem o descobrimento de eventuais impedimentos
à negociação (deal breakers); g) aceleram o processo de investimento; e h) facilitam a elaboração dos contratos finais, entre outras vantagens.
Na hipótese de as partes realizarem o MOU que tenha por objeto a transferência
da titularidade dos bens intangíveis denominados “tecnologia”, devem-se incluir no
novo instrumento que vierem a realizar, após essa fase de punctuação, as cláusulas
que estabelecem as obrigações decorrentes do sigilo e da confidencialidade, relativas à
transmissão das informações complementares e à não concorrência, além de verificarem
a dilação do prazo já estabelecido no MOU. Nos próximos itens, serão descritas as quatro
cláusulas mais comuns no MOU.
2.2.1 Sigilo e confidencialidade
Na regra geral, as partes obrigam-se a manter sob sigilo e confidencialidade,
pelo prazo de cinco anos após o término do MOU, todas as informações que lhe forem
transmitidas, visando à execução do objeto do pacto, bem como todas aquelas que se
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originem do exercício do MOU, independentemente de serem privilegiáveis ou não, sendo respeitadas as regras de propriedade intelectual.
As partes, para fins de sigilo e confidencialidade, obrigam-se por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, e comitentes a manter em sigilo as
informações relativas ao MOU, respectivamente. Há uma extensão de responsabilidade
a todos que, de alguma forma, possam obter informações privilegiadas por força das
discussões e da aproximação que foram efetivadas com a assinatura do pacto.
O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará: a) na
rescisão do contrato; b) na responsabilidade por perdas e danos, em qualquer hipótese; e c) na adoção de remédios jurídicos e sanções cabíveis por força do Decreto nº
1.355/1994 e legislação pertinente ao caso concreto.
Só será legítima, como motivo de exceção à obrigatoriedade de sigilo, a ocorrência de descumprimento nas seguintes hipóteses: a) as informações serem conhecidas
anteriormente às tratativas de contratação, sejam elas obtidas diretamente ou por meio
de procedimento legal; b) as informações serem objeto de prévia e expressa anuência da
parte fornecedora da informação, mediante autorização da maior autoridade do órgão
responsável pelo contrato, quanto à liberação do sigilo e confidencialidade; c) as informações serem obtidas por outra fonte, de forma legal e legítima, independentemente
do contrato em questão; e d) as informações serem obtidas por determinação judicial e/
ou governamental, desde que a fornecedora da informação tenha sido notificada e tendo
sido requerido segredo de justiça no trato da informação.
Ainda deve-se observar que quaisquer informações obtidas por uma das partes
durante a execução do MOU, ainda que as partes não sejam diretamente envolvidas com
a mencionada execução contratual, devem ser mantidas sob sigilo e confidencialidade
nos termos e prazos da respectiva cláusula.
2.2.2 Transmissão das informações complementares e a cláusula de não concorrência
Se, de um lado, o compromisso com o sigilo e a confidencialidade durante a
execução e após a extinção do MOU são extremamente necessários ao ambiente dos negócios tecnológicos; do outro lado – com base, principalmente, na aplicação da cláusula
geral da boa-fé estabelecida no art. 422 do Código Civil –, permite-se que as partes,
bem como as suas equipes de profissionais qualificados, tenham acesso a informações
complementares qualificadas como segredo industrial para que possam obter maior eficiência na consecução da operação, tendo em vista que todos os profissionais envolvidos
conhecem as particularidades e os meandros do negócio (MUNHOZ, 2003, p. 6).
Se fosse permitida a prática anticoncorrencial, o término do vínculo ocasionaria
um estado absoluto de insegurança, até mesmo promovendo o risco de ocorrerem
prejuízos cabais às empresas negociantes, que poderiam concluir os negócios sem
conhecer as importantes informações que os levariam a avançar na negociação e evoluir
para um contrato definitivo, licenciando a tecnologia de que necessitam para a operação
(MUNHOZ, 2003, p. 8).
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Ademais, também não se pode deixar de mencionar que a exigência de observância
ao dever de não concorrência por prazo indeterminado não é cabível, como bem citado
por João Marcelo de Lima Assafim:
Cláusula de não concorrência entre as partes sem conter limitações seja de
caráter temporal, territorial ou delimitação de objeto da restrição de atividades,
com projeção após a rescisão contratual é nula de pleno direito, porque fere a
autonomia da vontade do trabalhador e cria óbice à sua colocação profissional, em
total afronta ao disposto no artigo 5º, inc. XIII da CF, que diz ser livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer. (ASSAFIM, 2011, p. 79)

Com efeito, há necessidade de quarentena aplicada a ambas as partes signatárias
do MOU, visando à lisura das negociações por prazo determinado, seja de dois a cinco
anos, medianamente nos termos da praxe desse segmento de mercado; e o dever de continuar a respeitar a operação ad aeternum, não agindo com má-fé nem visando a prejudicar
dolosamente qualquer uma das partes. Lembra-se que as partes têm acesso completo e
praticamente irrestrito relativo ao planejamento estratégico das empresas signatárias do
MOU e que isso, por si só, já pode gerar grave prejuízo (MUNHOZ, 2003, p. 8).
2.2.3 Indicação de exclusividade ou não no futuro contrato de transferência
tecnológica
Nem sempre as relações de transferência de uma tecnologia se exercem sobre
o bem objeto de um MOU. Por exemplo, quem contrata a prestação de um serviço de
know how, como um treinamento, não recebe nenhum bem sobre o qual possa exercer
uma exclusividade de direito.
Uma patente é um ato unilateral que tem por efeito o fato de o Estado conceder
direito de uso e fruição ao seu titular, o que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pela divulgação dos pontos essenciais do
invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de
que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato
(a do segredo da tecnologia) pela exclusividade de direito (BARBOSA, D., 2010, p. 84).
Nessa hipótese, há um sistema de proteção à propriedade, ou de exclusividade de fato
reconhecida como legítima, dos bens de produção das empresas envolvidas no negócio.
Portanto, enquanto a definição de licença partindo da definição da patente constitui-se com exclusividade de direito, o contrato de know how presume uma situação de fato que não tem como impor qualquer exclusividade (BARBOSA, D., 2010, p. 95), por exemplo, quando se transmite o direito à exploração de tecnologia regularmente patenteada.
A exploração comercial de uma criação tecnológica protegida por direitos de
propriedade intelectual, mesmo sendo não exclusiva, exige da empresa licenciada a
comprovação da regularidade jurídica e fiscal, bem como a sua qualificação técnica e
econômico-financeira.
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2.2.4 Prazo
A fixação expressa de prazo no MOU pode trazer graves dificuldades ao aplicador
da norma, como explica Denis Borges Barbosa:
A prefixação de tempo, embora muito cômoda para o julgador, não leva em
consideração a complexidade das situações no mundo dos negócios. Há casos em
que a duração de dois anos é longa demais, como, por exemplo, nos setores em que
os processos de produção se tornam obsoletos com muita rapidez. Outros em que
dois anos são tempo insignificante, o que ocorre em grandes empreendimentos de
implantação lenta. (BARBOSA, D., 1988, p. 10)

O MOU permanecerá em vigor pelo prazo de vigência mais longo determinado
para cada um dos pedidos de patente relacionados na cláusula de objeto do memorando. E permanecerá válido até a data do encerramento dos instrumentos futuros que
possam vir a ser gerados ou que já tenham sido gerados no curso da vigência ou de
seus termos aditivos.
3 Efeitos
Quase não há recursos legais para a violação do MOU, exceto por violá-lo a si
mesmo, o que não é recomendado no ambiente de negócios de transferências tecnológicas, pois quem comete tal deslize é automaticamente “tachado” como não confiável:
torna-se quase impossível a essa parte negociar outra vez no mercado. O acordo ou
entendimento é baseado na mais absoluta confiança ou fidúcia mútua entre as partes –
boa-fé objetiva.
Inicialmente, cumpre destacar que o legislador, ao redigir o Código Civil (CC),
trouxe para seu bojo a obrigatoriedade da observância de um dos mais importantes
princípios gerais do direito para os negócios, aplicado também a punctuação – art. 422,
do CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé” (MUNHOZ, 2003, p. 8).
Traz-se à colação a definição da boa-fé, que:
Es válida no solo para obligaciones ya contraídas, sino también en la fase de
negociaciones contractuales iniciales, así como en relaciones jurídicas especiales
de todo tipo. Cada participante está obligado a tratar sus legítimas esperanzas,
suministrarle las informaciones, conducirse lealmente. Es ilícito el ejercicio de un
derecho cuando infringe la “buena fe”, debido, por ejemplo, a que se contrapone
a la legítima expectativa de la otra parte. (LARENZ, 2000, p. 59)

Consequentemente, a boa-fé entende-se como um conceito ético, moldado nas
ideias de proceder com correção, com dignidade. Todas as relações jurídicas devem ser
pautadas em atitudes revestidas pelos princípios da honestidade, da boa intenção e no
propósito de a ninguém prejudicar ou enriquecer-se ilegalmente ou sem justa causa em
qualquer fase negocial.
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Transformar o princípio da boa-fé em cláusula geral dos acordos, pactos ou entendimentos, de sorte que, mesmo não estando expressamente consignada no respectivo instrumento, sua observância se torna obrigatória – dando azo, inclusive, à reparação
dos danos decorrentes de seu inadimplemento –, é a conclusão que restou compilada no
Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (2002), que
orienta que “em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422, do CC, a violação
dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento”.
Por fim, e ampliando a aplicação do artigo 422, do CC, tanto para a fase de
punctuação como para a fase pós-contratual, a III Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal (2004) editou o Enunciado nº 170 com a seguinte diretriz: “A boa-fé
objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a
execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”.
Dessa forma, os próximos itens constituirão o raciocínio sobre a responsabilização
pela prática de ato ilícito ou cometimento de ato com abuso de direito a partir do MOU.
3.1 Imputação de responsabilidades pela prática do ato ilícito ou do abuso do direito
Genericamente, a responsabilidade das partes pela prática do ato ilícito ou do
abuso do direito impõe genericamente a imputação das perdas e danos advindas do
descumprimento de cláusula ou do inteiro teor do pacto.
O MOU pode limitar a responsabilidade dessas práticas lesivas ao valor dos danos
diretos, de acordo com o Código Civil e demais legislações aplicáveis. Os danos indiretos,
se comprovados, não podem ser limitados, pois são de natureza ilimitada e dependem
de perícia técnica (YARSHEL, 1993, p. 27).
Quando ocorre a lesão, o prejudicado tenta pela via amigável realizar a cobrança
do seu ressarcimento e exige do responsável o ressarcimento estabelecido no MOU o
quanto antes.
Todavia, se não houver pagamento espontâneo, será necessário ir a juízo; e, nesses
casos, acredita-se que o legislador permite margem bastante ampla para interpretações,
sendo certo que a possibilidade, ou viabilidade de execução específica teria seus contornos definidos pela situação de o MOU ser vinculado e incontroverso, não vinculado ou
parcialmente vinculado. Pode haver uma parte incontroversa e outra, não controversa.
Observe-se que o art. 461 do Código de Processo Civil (CPC) permite obter a
tutela específica da obrigação, com o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
relativa à parte vinculante, que é incontroversa. Para tal, o juiz determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Desde que o
MOU seja vinculado e todas as cláusulas especiais que serão vigentes após o término
do contrato prevejam a totalidade do teor do contrato futuro, é claro que a execução
específica é possível.
José Carlos Barbosa Moreira enfrenta a questão da possibilidade de execução
específica, ao tratar dos elementos já punctuados nos contratos preliminares:
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O primeiro pressuposto da obtenção de sentença que produza o mesmo efeito do
contrato não concluído acha-se expresso nas palavras “sendo isso possível”.
[...] A possibilidade ou impossibilidade tem de ser apreciada, caso a caso, pelo
órgão judicial. Ainda não se encontrou fórmula genérica que englobe todas as
hipóteses de impossibilidade; esta pode originar-se de variadas circunstâncias [...].
[...] para acolher-se a pretensão do credor, que aquele negócio jurídico contenha
todos os elementos do definitivo: ao juiz não é dado estipular cláusulas e condições,
mas apenas fazer desnecessária, por meio de sentença, a declaração de vontade,
que incidindo sobre cláusulas e condições já estipuladas, daria corpo ao negócio
definitivo. Em outras palavras, a sentença não tem a virtude de criar, sequer em
parte, o objeto ou conteúdo do contrato que deveria concluir, o que pode faltar, e
que ela torna supérflua, é só a declaração de vontade, não emitida pelo devedor.
(MOREIRA, 1991, p. 258)

No entendimento do autor, para que se possa cogitar de uma execução específica,
em se tratando de um instrumento de punctuação, é imprescindível que o documento
“exequendo” tenha essencialmente o conteúdo do contrato futuro, a ser celebrado.
Para Moreira (1991, p. 260 - 261), o Poder Judiciário estaria negociando pelas partes, fugindo do escopo da lei. Observe-se que a sentença a ser proferida em uma execução
de obrigação de prestar declaração de vontade, prevista no artigo mencionado acima,
deve apenas e tão somente substituir a vontade da parte recalcitrante, nada mais.
Trazem-se à colação os arestos dos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e
Paraná, todos extraídos de Munhoz (2003):
O art. 639 do Código de Processo Civil (art. revogado com redação similar ao atual
art. 461, do CPC) pressupõe a existência de instrumento de punctuação que contenha o mesmo conteúdo que o contrato preliminar ou definitivo que as partes se
comprometeram a celebrar (RTJ 92:250)
Se o contrato preliminar contém todos os elementos necessários para que se converta em definitivo, é possível a aplicação do art. 639 do Código de Processo Civil1
(Ap. Civ. 1.7756/89 – Curitiba, Ac. 4.956, 4ª Câm. Cível do TJPR, Rel. Des. Troiano
Netto, DJPR 18.8.88, p. 7)
[...] quando se trata de execução específica do art. 639 do CPC (art. revogado com
redação similar ao atual art. 461, do CPC), uma das condições para que a sentença
substitua a vontade da parte recalcitrante é que o documento prévio reúna todos os
requisitos que são necessários ao contrato definitivo, o que por sinal está no próprio
texto constitucional2 [...]. (MUNHOZ, 2003, p. 17)

Contra tal corrente, Fabio Konder Comparato (1981, p. 229) demonstra o
equívoco incorrido nos julgados citados. Sustenta que se deveria reconhecer validade e
eficácia dos instrumentos de punctuação, ainda que não contivessem todo o conteúdo
do contrato principal.
Um MOU pode ser parcialmente vinculante, desde que, em documento escrito,
se estabeleça a irretratabilidade dos pontos acertados no curso das negociações. A estipulação dessa cláusula indicará que as sociedades empresárias, na qualidade de sujeitos de direito da relação negocial, concordam com relação aos pontos indicados como

124

Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 20, n. 38, p. 107-132, dez. 2013

irretratáveis no documento particular e que deixam em aberto, propositalmente, alguns
outros itens ou detalhes da negociação. Ainda nesse documento, pode-se declarar que os
itens ou detalhes em aberto serão objeto de acordo posterior. Ante o princípio da autonomia da vontade, não há como deixar de reconhecer a possibilidade de os particulares,
no curso de uma negociação contratual, fixarem um acordo irretratável e irrevogável
quanto a determinado ponto, deixando outros pontos para acerto posterior.
Portanto, há a possibilidade de serem aplicados os institutos do Direito Contratual nas punctuações, em que a vontade da parte supostamente inadimplente se
pretende compensar.
Esse entendimento, aliás, não só está solidamente amparado nos princípios da
teoria geral dos contratos, como também se põe em sintonia com as exigências da realidade econômica atual, na qual os contratos são de massa e há um alongamento do
procedimento negocial, causado pelo constante incremento da complexidade dos negócios na sociedade informacional – o que exige a adoção da técnica de punctuações para
realizar as negociações.
Na hipótese de parte do MOU não ter todos os elementos, nessa parte o
instrumento não comportará execução específica perante o Poder Judiciário, mas gerará
a obrigação de indenizar em virtude de eventual inadimplemento, nos termos do artigo
186 do CC, especialmente diante da sociedade informacional, em que as negociações se
propagam durante meses e anos, dada a complexidade tecnológica.
Essa solução, aliás, está expressamente prevista no artigo 461, § 1º, do CPC que
prevê a solução da indenização por perdas e danos, nas hipóteses em que é impossível
a tutela específica.
3.2 Exclusão de responsabilidade pela ocorrência de força maior ou caso fortuito
As partes não responderão pelo descumprimento das obrigações ou prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, na forma estabelecida pelo art. 393, do CC,
e demais legislações aplicáveis, caso em que o MOU resolve-se por si só.
Entende-se que o período de interrupção dos serviços, decorrente de eventos
caracterizados como força maior, pode ser acrescido ao prazo estabelecido. Durante o
período impeditivo para a prática de atividades indicadas no MOU, as partes suportarão,
independentemente, suas respectivas perdas.
Se o período impeditivo ou suas causas perdurar por mais de 60 dias consecutivos,
qualquer uma das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do MOU.
Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de força maior
ou caso fortuito, a parte impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito e imediatamente, da ocorrência e de suas consequências.
3.3 Quantificação dos valores pagos a título de rescisão e multa
A decisão de rescindir um contrato, para o sistema da common law, é meramente
econômica. No sistema do civil law (ou direito positivo), tanto é econômica quanto moral.
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No primeiro sistema, não há questões morais envolvidas; uma vez pagos os
damages pactuados, não há ilegalidade na conduta de abandonar um contrato, como
explica Kenneth Adams (2013, p. 136): “At common law, a liquidated damages clause
will not be enforced if its purpose is to punish the wrongdoer/party in breach rather
than to compensate the injured party (in which case it is referred to as a penal or
penalty clause)”.
Então, naquele sistema, o MOU pode ser rescindido, a critério das partes, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial; e as partes decidem se haverá
ressarcimento ou não.
No segundo sistema, o MOU só pode ser rescindido, a critério das partes, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista às partes qualquer
direito de reclamação e/ou indenização nos seguintes casos estabelecidos pela lei: a)
inadimplemento de qualquer das cláusulas; e b) transferência parcial ou total desse contrato por parte da contratada para terceiros, sem autorização, por escrito, da contratante.
As partes têm direito ao cumprimento integral do MOU desde que tenham sido as
obrigações contraídas entre si ou com terceiros em decorrência desse instrumento particular ou de algum termo aditivo que tenha sido gerado no curso da vigência do MOU.
A inadimplência de qualquer das obrigações estabelecidas nas cláusulas importará
na obrigação do contratante de pagar à contratada uma multa compensatória em valor
inferior a 100% sobre o valor devido, atualizado pela variação Selic, entre a data devida
para o pagamento dos royalties ou das parcelas acordadas pelas partes e a data de
pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata.
Essa é a forma como a doutrina mais autorizada e a jurisprudência pretendem
que seja ressarcida a rescisão, por ser uma espécie de extinção do pacto por uma das
partes com intenção dolosa.
3.4 Aplicabilidade nos MOU do princípio da exceção do contrato não cumprido
Outra discussão interessante é a possibilidade da aplicação às punctuações do
princípio do contrato não cumprido. Eis um aresto significativo sobre o tema:
Minutas – punctuação. Compromissos epistolares celebrados pela Petrobrás com empresas estrangeira e nacional. Campeonato Mundial de Futebol realizado na Cidade
do México. Envolvimento da Confederação Brasileira de Futebol, Telemundi AG, da
Suíça e G.L.V. Representações Ltda., com sede no Rio de Janeiro. Ação Declaratória
cumulada com Ação de Repetição de Indébito. Uso de emblemas, siglas losango e
marcas representativas e demais transferências tecnológicas para uso da Seleção
Brasileira de Futebol. Pagamento antecipado de elevada soma, não tendo nenhum
serviço em tempo algum sido prestado. Pagamento indevido. Enriquecimento sem
causa. Restituição ao status quo ante. Reforma da sentença de improcedência.
Ementa do voto vencido do Des. Pestana de Aguiar: Negociações preliminares ou
tratativas interrompidas. É a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, uma sociedade
de economia mista criada por lei e com regime estatutário aprovado por decreto
federal. Impossibilidade da prestação a ela prometida, que seria principalmente o
uso do losango (logotipo da Petrobrás) nas camisas, uniformes e agasalhos oficiais
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1986, causa da cessação das
negociações. (RIO DE JANEIRO, 1988)
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Evidencia-se, desde logo, que a jurisprudência de nossos tribunais apenas corrobora o entendimento da doutrina. Isto é, permite, além da rescisão, a aplicação da
exceção do contrato não cumprido.
3.5 Procedimentos administrativos punitivos possíveis aplicados pelo Banco Central
Há possibilidade de suspensão ou cancelamento do registro; a responsabilização
criminal pela veracidade das informações prestadas; e a impossibilidade de remessas de
lucros, dividendos e repatriamento de investimentos caso haja incompatibilidade entre
tais receitas e remessas e os dados registrados acerca da participação estrangeira – ou
seja, se as partes praticarem ato ilícito passível de se sujeitar a procedimento administrativo do Banco Central (Bacen).
Observe-se que na prática, todas as sociedades estrangeiras, para repassarem os
valores às suas sedes localizadas em outro país, precisam ter o cadastramento do usuário
no Sistema do Banco Central (Sisbacen). Ademais, necessitam registrar-se no Cadastro
de Pessoas Jurídicas Residentes ou não no País (Cademp), bem como no Investimento
Externo Direto, Registro de Operações Financeiras e Investimento Externo em Portfólio
(RDE-IDE), conforme o Manual de Informações da Diretoria de Fiscalização do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação; além do registro de operações, que engloba o fornecimento de informações financeiras, o balanço
de eventos e, finalmente, a prestação de informações anuais.
A finalização do processo dá-se com o registro de operações, no qual deverão ser
informados os dados econômicos financeiros da receptora, que obrigatoriamente deverá
conter o balanço realizado em até 30 dias da data do negócio; a informação sobre os
lucros e prejuízos acumulados; as ações em tesouraria; e todas as contas do patrimônio
liquido, do ativo e do passivo.
Todos esses registros da negociação serão necessários quando da realização de
novos investimentos em tecnologia, transferência de titularidade de ativos tecnológicos
no país, alienação de ações ou reorganização societária, entre outras hipóteses estabelecidas pelo Bacen. E até o dia 30 de abril de cada ano, as empresas nacionais que detenham capital estrangeiro deverão prestar informações atualizadas ao Bacen, sob pena
de ficarem impedidas de realizarem quaisquer registros subsequentes.
Multas serão aplicadas regularmente a cada prática lesiva configurada. Para o
ano de 2013, o valor das multas pode variar de R$ 250 mil a R$ 20 milhões, conforme
divulgado no jornal O Estado de S. Paulo (FROUFE, 2012).
3.6 Possibilidade de sucessão dos direitos advindos do MOU
Na hipótese de as partes realizarem o MOU que tenha por objeto transferências
tecnológicas com terceiro, novo titular/licenciador/comprador, este sucederá à parte
em direitos e obrigações.
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A parte ficará obrigada a estabelecer cláusula em que a outra, na qualidade de interveniente do novo instrumento particular, tem o direito ao cumprimento das obrigações estabelecidas no instrumento anterior, seja em cláusula específica replicando tais obrigações
ou por indicação de um termo aditivo ao MOU que será parte integrante do instrumento.
Na hipótese de o sucessor realizar oferta e adquirir o valor percentual de uma
das partes, fica obrigado o sucessor a assegurar às partes as mesmas condições e valores
pagos ao contratante, no prazo mínimo estabelecido pelas partes.
Considerações finais
O Direito deve desenvolver-se de forma a acompanhar a modificação das relações
empresariais complexas típicas da sociedade em rede e da era da informação. As negociações que tratam das transferências tecnológicas, pela própria característica da operação,
exigem o prolongamento da fase das tratativas e negociações, denominada punctuação.
Tornou-se indispensável ao Direito revestir o instrumento particular que
representa essa operação, de forma a assegurar às partes, no curso do procedimento
negocial, a previsibilidade e a calculabilidade razoável que permitam a celebração do
contrato (preliminar e definitivo), desde que, ulteriormente, sejam definidos os pontos
essenciais em aberto e a existência de consenso irretratável a respeito de certos pontos
do negócio (punctuação).
O MOU tem funções escritas e não escritas. É um instrumento particular constituído e redigido na fase negocial. Não é um contrato preliminar, nem um contrato definitivo. Com efeito, a função primacial desses pactos na sociedade em rede é permitir às
partes a segurança necessária e o tempo à celebração futura do contrato preliminar ou
definitivo que as partes ainda não têm condições de celebrar desde logo, uma vez que
se faz mister conhecer os segredos industriais da tecnologia que se pretende transferir
para se alcançar o desiderato.
A redação do MOU apresenta em seu bojo cláusulas obrigatórias e especiais. O
pacto compõe-se de regras obrigatórias, de caráter geral, relativas a: a) performance ou
direitos; b) critérios; c) políticas ou princípios; d) vedações ou proibições; e e) deveres
ou obrigações.
Contudo, é um pacto sui generis. O entendimento consagrado pela doutrina e
jurisprudência é que o MOU deve revestir-se de alguma eficácia; e impõem-se efeitos
advindos dos ajustes celebrados entre as partes, no curso das negociações, de maneira
irretratável e irrevogável.
Assinale-se, também, que existe a autonomia das partes quanto a realizarem o
contrato preliminar ou o definitivo futuro. De fato, o objeto do MOU não é a celebração
do ajuste principal, mas os direitos e obrigações que constituem o objeto dele.
A função do MOU é fixar pontos sobre os quais as partes já decidiram em uma
determinada negociação; tudo isso antes mesmo que seja possível determinar todos os
elementos do contrato futuro.
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Com a finalidade de garantir que a negociação transcorra adequadamente, o MOU
organiza-se da seguinte forma: primeiramente, as partes acordam sobre a extensão da
cláusula de sigilo e confidencialidade; em seguida, sobre a transmissão das informações
e a não concorrência (indicação de exclusividade ou não) da duração das negociações
ou de cada uma das etapas, que compõem as cláusulas especiais que o tornam um pacto
único e completamente peculiar.
Há de se reconhecer a força vinculante desse memorando, de sorte que, com a
rescisão, o MOU se converte em perdas e danos, havendo inadimplemento, nos termos
do Código Civil. Também deve ser aplicado ao MOU o princípio da exceção do contrato
não cumprido.
Evidencia-se, desde logo, que a jurisprudência de nossos tribunais apenas corrobora o entendimento da doutrina, isto é: a execução específica de obrigação de emitir
declaração de vontade só é possível caso o instrumento de punctuação não esteja sujeito a nenhuma condição, seja vinculado e tenha o mesmo conteúdo do contrato definitivo, pelo qual a vontade da parte supostamente inadimplente se pretende suprir. Assim,
é vinculante, obrigatório e irretratável para as partes naquilo que nele ficou acordado,
quando parcialmente vinculado.
Contudo, diante da autonomia da vontade, é de se reconhecer a validade e eficácia de tais instrumentos, que, obviamente, têm força vinculante. Desse modo, os instrumentos de punctuação que não comportem execução específica – em vista da falta de
elementos essenciais e acidentais do contrato futuro – podem ser objeto de indenização
com base no art. 186, do CC, se ficar configurado o eventual inadimplemento de uma das
partes, seja por força da inadimplência ou pelo abuso de direito em recusar-se a cumprir
alguma cláusula ou a assinar o contrato futuro. A responsabilidade contratual por perdas
e danos é sempre possível, nos termos do artigo 186, do CC.
Além dos ressarcimentos possíveis, há punições na esfera administrativa que podem ser imputadas ao inadimplente, a saber: a) possibilidade de suspensão ou cancelamento do depósito da patente após decisão judicial; b) responsabilização criminal
pela veracidade das informações prestadas; e c) impossibilidade de remessas de lucros,
dividendos e repatriamento de investimentos, caso haja incompatibilidade entre tais receitas e remessas e os dados registrados acerca da participação estrangeira. Essa última
punição, efetivada administrativamente pelo Bacen por meio de multas imputadas ao
inadimplente, nos termos das diretrizes institucionais.
À guisa de conclusão, não se pode olvidar o respeito à possibilidade das partes do
MOU sucederem-se, se assim ficar estabelecido entre as mesmas, por força dos princípios
fundamentais do que se convencionou chamar lex mercatoria.
Destarte, se se pretende que o país seja inserto no comércio internacional na
qualidade de membro do bloco de países emergentes (Brics), ao lado de China, Rússia,
Índia e África do Sul, deve-se construir a teoria necessária a garantir juridicamente as
relações advindas do MOU, em evidente compasso com a prática internacional.
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TECHNOLOGY TRANSFER MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING: LEGAL ANALYSIS
ABSTRACT: Whenever domestic and foreign firms discuss on technology transfer they preliminary
agree on various legal issues previous to the operation that possibly will be held. The parties, at
the time, establish confidentiality, non-competition, whether or not the possibility of exclusivity,
among many other topics relevant to the future structure of the transaction. This particular
instrument called memorandum of understanding (MOU), letter of intent or other congeners
aiming to the possibility of a future technology transfer, is the subject of investigation in this
paper. The general aims are to examine legally the instrument, as: a) scope; b) concept; c) legal
nature; and d) different punctuation species. The especial aims are: a) to understand if the
absence of good faith in these pacts characterize the practice of illicit or if it deals with abuse of
right; and b) to establish in which cases and how it will be imputed equity consequences arising
from the breach of any of its provisions or of the covenant. The methodology used is a literature
review and research in trials from Brazilian courts. Some of the results obtained in the discussions
shown imply in suggestions to make more efficient the presentation of the general and special
requirements of the MOU.
KEYWORDS: Memorandum of understanding. Punctuation. Technology transfer. Requirements and
purposes. Effects.
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