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RESUMO 

 

DELAMUTA, Maria Beatriz Rizzo Cortiñas. Resolução do contrato de compra e venda de 

mercadorias por inadimplemento: uma análise comparativa entre a Convenção de Viena e o 

direito brasileiro. 244 p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O trabalho objetiva comparar o regime da resolução contratual por inadimplemento 

estabelecido na Convenção de Viena das Nações Unias sobre Contratos de Compra e Venda 

Internacional de Mercadorias com aquele vigente no direito comum brasileiro. Seu propósito 

central é o de investigar se os pressupostos necessários à resolução por inadimplemento são 

ou não os mesmos em cada desses regimes. 

A primeira parte da pesquisa à Convenção de Viena e, de modo mais específico, à 

figura da chamada fundamental breach of contract, prevista no artigo 25 do texto 

internacional. A análise da regulamentação em vigor é precedida pelo estudo do histórico 

legislativo que culminou na redação do mencionado dispositivo legal. Após, são analisados 

os pressupostos da fundamental breach e analisados critérios para sua caracterização a partir 

do estudo de grupos de casos. 

Depois, a segunda parte do trabalho dedica-se ao direito comum brasileiro. Para 

tanto, analisa-se o conceito e as modalidades de descumprimento contratual existentes no 

ordenamento jurídico, bem como as consequências decorrentes e sua prática. Exposto o 

plano teórico da resolução por inadimplemento, o trabalho volta-se, novamente, ao estudo 

de grupo de casos, com foco na compra e venda de mercadorias. 

Ao final, busca-se traçar pontos de contato e diferenças entre os dois regimes 

analisados. 
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ABSTRACT 

 

DELAMUTA, Maria Beatriz Rizzo Cortiñas. Avoidance for breach in contracts for sales of 

goods: a comparative analysis between the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods and Brazilian law. 244 p. Thesis (Master in Law). Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

The objective of this paper is to compare the regime of avoidance of contract due to 

breach both in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods and under Brazilian law. Its main purpose is to investigate if the conditions for 

avoidance of contract due to breach are the same in these two systems. 

The first part of the research is dedicated to the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods, specifically to the concept of fundamental 

breach of contract, as provided for in article 25 of the Convention. The analysis of the 

legislative history of article 25 precedes the study of the discipline now in force. Afterwards, 

the elements that compose the concept of fundamental breach are studied, followed by the 

analysis of case law regarding the matter. 

Then, the second part of the research is focused on Brazilian law. In this connection, 

the concept and distinct types of contractual breach admitted under it are studied, as well as 

its consequences. Once the theoretical exposition of the matter is carried out, the paper 

dedicated attention to the study of case law focused in sales contracts. 

Lastly, the paper aims at drawing points of contact and differences between the two 

regimes analyzed by the author. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste esforço teórico é o de empreender uma análise comparativa entre o 

regime da resolução contratual por inadimplemento estabelecido na Convenção de Viena 

das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias1 e 

aquele vigente no direito comum brasileiro2. 

A primeira parte do trabalho se dedica à Convenção de Viena e, de modo mais 

específico, à figura da chamada fundamental breach of contract3, prevista no artigo 254 do 

texto internacional, e cuja materialização abre a possibilidade de resolução do contrato. 

Nesse sentido, o estudo do tema principia pelo histórico legislativo que precedeu a 

redação do artigo 25 da Convenção de Viena tal qual hoje se encontra em vigor. A análise 

do caminho percorrido durante os vários anos em que o texto internacional foi debatido é 

rica e pode auxiliar o intérprete a solucionar dúvidas porventura existentes na aplicação 

prática da fundamental breach. 

Na sequência, busca-se traçar um panorama teórico do regime da resolução por 

inadimplemento na Convenção de Viena. Nesse mister, são analisados, primeiro, os 

pressupostos e a finalidade da fundamental breach no sistema da Convenção de Viena e, 

depois, o impacto da concessão de período de graça para cura do inadimplemento, ou 

Nachfrist, sobre a possibilidade de resolver o contrato. 

A essa exposição teórica seguem-se dois capítulos dedicados ao estudo de grupo de 

casos. O primeiro volta-se a análise das hipóteses de fundamental breach da parte do 

vendedor e o segundo do comprador. Em ambos os casos, o objetivo da pesquisa foi o de 

extrair critérios que possam orientar o intérprete a identificar potenciais hipóteses de 

fundamental breach e, consequentemente, resolução do contrato por inadimplemento, ainda 

que como orientação geral. 

                                                           
1 Doravante designada apenas Convenção de Viena. 
2 Considerando que, desde 1º de abril de 2014, a Convenção de Viena está em vigor no Brasil e, portanto, 
também integra o direito brasileiro, optou-se por fazer referência à disciplina estabelecida pelo Código Civil 
como direito comum brasileiro. 
3 Por não encontrar correspondente exato no direito comum brasileiro, optou-se por se referir à figura pelo seu 
nome em inglês. 
4 “Article 25: A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in such detriment 
to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the 
party in breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstances would not 
have foreseen such a result.” 
“Artigo 25: A violação ao contrato por uma das partes é considerada como essencial se causar à outra parte 
prejuízo capaz de privá-la, substancialmente, do resultado que poderia esperar do contrato, salvo se a parte 
inadimplente não tiver previsto e uma pessoa razoável da mesma condição e nas mesmas circunstâncias não 
pudesse prever tal resultado” (tradução livre para o português). 
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Concluído o estudo do regime da Convenção de Viena, tem início a segunda parte do 

trabalho, dedicada ao direito comum brasileiro. Nesse ponto, o texto se abre com a 

apresentação da dicotomia do inadimplemento contratual, dividido em mora e 

inadimplemento definitivo. São, assim, estudadas cada uma dessas noções, bem como as 

consequências decorrentes de sua materialização. Tendo em vista que o trabalho se volta ao 

estudo da resolução contratual, maior atenção é dispensada ao inadimplemento definitivo e 

tenta-se extrair critérios para sua configuração em certas hipóteses concretas. 

A pesquisa segue com o estudo das consequências decorrentes do inadimplemento 

contratual, seja na modalidade de mora, seja de inadimplemento definitivo. Nesse passo são, 

então, estudadas as figuras da execução forçada da obrigação, o cumprimento pelo 

equivalente e, por fim, da resolução contratual e seus limites. Analisam-se, ainda, os regimes 

indenizatórios aplicáveis a cada uma dessas hipóteses. 

Uma vez exposto o plano teórico da resolução por inadimplemento no direito comum 

brasileiro, o trabalho volta-se, novamente, ao estudo de grupo de casos, agora com foco mais 

intenso na compra e venda de mercadorias. Também aí, como no restante do curso do 

trabalho, a busca por critérios que possam orientar a disciplina da resolução por 

inadimplemento foi a tônica que orientou a pesquisa. 

Diante dos dados obtidos com cada uma das duas grandes partes da pesquisa, 

procurou-se traçar pontos de contatos e diferenças entre a disciplina da resolução por 

inadimplemento prevista na Convenção de Viena e o regime estabelecido no direito comum 

brasileiro. Ao final, investiga-se se os pressupostos necessários à resolução em um e outro 

regime, especialmente no que diz respeito à qualificação do inadimplemento praticado, são 

ou não coincidentes. 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa buscou analisar o regime da resolução contratual por inadimplemento na 

Convenção de Viena e no direito comum brasileiro. A escolha do tema justifica-se 

duplamente. Em primeiro lugar por ser a Convenção de Viena ainda relativamente pouco 

estudada entre nós. Com a recente entrada em vigor do texto internacional, urge, portanto, 

adquirirmos maior familiaridade com suas disciplinas e seus conceitos. Em segundo lugar, 

e agora no que diz respeito ao direito comum brasileiro, embora seja a resolução por 

inadimplemento tema clássico do direito privado, é verdade que seus critérios informadores 

ainda não se encontram inteiramente sistematizados. 

Firme no propósito de início anunciado, a pesquisa iniciou pelo estudo do histórico 

legislativo que precedeu a redação final do artigo 25 da Convenção de Viena. A análise foi 

importante para revelar o contexto no qual o dispositivo foi redigido, bem assim os 

propósitos que inspiraram sua redação. 

Após, o trabalho se voltou ao estudo da fundamental breach tal qual disciplinada no 

texto hoje em vigor. Nesse sentido, foram analisados seu papel e seus pressupostos. Pôde-

se, então, concluir que se trata de figura de restrita concretização, sendo elevado o standard 

para que, em determinado caso concreto, de fato se possa concluir pela existência de 

fundamental breach. Como a pesquisa deixou claro, isso se deve às exigências particulares 

do comércio internacional, cuja necessária estabilidade seria colocada em xeque se as 

transações pudessem ser desfeitas de maneira pouco criteriosa. Além da fundamental breach, 

foi também estudada a hipótese de resolução do contrato em razão do escoamento de período 

de graça ou Nachfrist nos casos de atraso na entrega das mercadorias, falta de pagamento do 

preço e recusa no recebimento dos bens. 

Exposto o plano teórico da resolução por inadimplemento na Convenção de Viena, o 

trabalho pôde, então, avançar nos seus propósitos. Passou-se, assim, ao estudo de grupos de 

casos com o objetivo de identificar critérios que possam auxiliar o intérprete na identificação 

de situações nas quais há, ao menos tendencialmente, maior chance de haver fundamental 

breach. 

Com relação às hipóteses de inadimplemento contratual praticado pelo vendedor, 

identificou-se que, nos casos de atraso na entrega das mercadorias, há chance elevada de 

existir fundamental breach nas seguintes hipóteses: (1) o comprador revela que depende da 

entrega tempestiva para honrar obrigações assumidas com terceiros; (2) a mercadoria 
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comercializada se reveste de natureza sazonal, de forma que sua comercialização em outro 

período se revela desvantajosa; (3) o comprador reforçou a importância de que a entrega 

fosse feita rapidamente; e (4) o valor de mercado da mercadoria é volátil. 

No que diz respeito à desconformidade qualitativa das mercadorias, os resultados da 

pesquisa mostraram que tende a haver fundamental breach nos seguintes casos: (1) 

inobservância de disposições contratuais reputadas essenciais pelas partes quanto à 

qualidade dos bens comercializados; (ii) imprestabilidade de mercadorias alimentícias em 

razão da desconformidade; (3) impossibilidade de revenda dos bens devido à 

desconformidade; e (4) frustração do propósito do comprador com a celebração do contrato 

devido à desconformidade. 

Já quando há desconformidade quantitativa, é provável haver fundamental breach 

nos casos nos quais (1) o vendedor nada entrega, descumprindo em absoluto a obrigação 

assumida; (2) o comportamento do vendedor inspira no comprador fundado receio de que 

este não cumprirá prestações futuras do contrato, tampouco remediará o inadimplemento 

praticado; (3) a entrega parcial frustra o propósito do comprador com o contrato; e (4) o 

comportamento do vendedor revela que a entrega ficará pendente por tempo indeterminado. 

Ainda no que diz respeito à desconformidade das mercadorias, a pesquisa também 

revelou que, no âmbito da Convenção de Viena, a entrega de mercadorias distintas daquelas 

descritas no contrato, seja sob o aspecto quantitativo, seja sob o qualitativo, não implica o 

descumprimento da obrigação de entrega, sendo a questão analisada sob a ótica da 

desconformidade apenas. Assim, reputa-se que a obrigação de entregar os bens objeto do 

contrato foi cumprida, porém de maneira desconforme ao pactuado pelas partes. 

De outro lado, no que toca aos casos de inadimplemento contratual pelo comprador, 

quanto à obrigação de receber as mercadorias, concluiu-se que haverá fundamental breach 

quando (1) a pontualidade for da essência do contrato, seja em razão da natureza das 

mercadorias, seja devido a algum outro fato particular levado em conta pelas partes; (2) o 

comprador permanecer inadimplente com a obrigação de receber as mercadorias por período 

prolongado, sem uma definição de quando irá purgar sua mora, a despeito de instado pelo 

comprador a tanto; (3) o comprador declara que não irá receber as mercadorias em definitivo; 

ou (4) o comprador recebe apenas parcela diminuta dos bens. 

Já se o descumprimento for da obrigação de pagar o preço fixado pelas mercadorias, 

é provável haver fundamental breach quando (1) o comprador descumprir reiteradamente e 

por período prolongado sua obrigação de pagamento, indicando ao vendedor que deixará de 
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honrar o compromisso assumido; (2) apenas parte ínfima do preço for paga; (3) existirem 

indícios concretos da incapacidade financeira do comprador; ou (4) o pagamento tempestivo 

for da essência do contrato. 

Concluído o estudo teórico e prático da resolução no âmbito da Convenção de Viena, 

o trabalho pôde voltar-se à pesquisa do direito comum brasileiro. De início analisou-se a 

dicotomia do inadimplemento contratual, que se desdobra em mora e inadimplemento 

definitivo. Na sequência, foram estudadas as três espécies possíveis de inadimplemento 

definitivo, consistentes na impossibilidade da prestação, na onerosidade excessiva e na perda 

do interesse do credor. 

Considerado o escopo do trabalho, maior enfoque foi dado ao inadimplemento 

definitivo fruto da perda do interesse do credor. Na tentativa de conferir maior concretude a 

esse importante conceito, foram analisados os três critérios iniciais identificados pela 

doutrina para sua aferição, consistentes na (1) natureza do negócio jurídico; (2) função 

econômico-social e âmbito operativo do contrato; e (3) essencialidade do bem. 

Após, seguiu-se no estudo da matéria com a análise de critérios adicionais 

identificados pela doutrina, um de natureza objetiva, referente à inobservância de termo 

reputado essencial pelas partes no contrato, e outros de natureza subjetiva, sendo eles: (1) 

recusa do devedor em prestar; (2) perda da confiança; e (3) iminência de danos significativos 

para o credor. 

Estabelecidas as modalidades de descumprimento contratual, passou-se ao estudo de 

suas consequências. Nesse passo, concluiu-se que, diante da mora, tem lugar o cumprimento 

forçado da obrigação acrescido do pagamento de indenização pelos prejuízos dela 

eventualmente decorrentes. Nesse caso, tratando-se de pretensão que tutela o cumprimento 

do contrato, a indenização mede-se pelo interesse positivo. 

Caso o descumprimento configure inadimplemento definitivo, estabeleceu-se que ao 

credor abrem-se duas alternativas. A primeira consiste na substituição da prestação tornada 

inútil em razão do inadimplemento pelo seu equivalente pecuniário. Nessa hipótese, a 

relação obrigacional se mantém, porém se transforma para, agora, acomodar a prestação 

equivalente. Também aqui, conforme se apurou, a reparação de danos será medida a partir 

do interesse positivo. 

Nesse momento, o trabalho voltou-se, então, para a resolução contratual, a segunda 

alternativa disponível para o contratante lesado pelo inadimplemento definitivo. Foram 

estudadas as diferenças modalidades de resolução, legal e convencional, bem como as 
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consequências decorrentes de uma e outra. Estabeleceu-se que, nesse caso, a tutela oferecida 

pelo ordenamento jurídico tem como objetivo restaurar o status quo anterior à celebração do 

negócio, de maneira que tudo se passa como se este jamais tivesse existido. De modo 

coerente, eventual indenização aplicável tem sua extensão quantificada a partir do interesse 

negativo do credor. 

Pôde-se averiguar, entretanto, que o direito à resolução encontra limites tanto no 

adimplemento substancial do devedor, como na escassa relevância do descumprimento 

invocado pelo credor como fundamento para o desfazimento do vínculo, que tornam a 

resolução abusiva. Nesse sentido, a despeito de haver inadimplemento definitivo, não haverá 

direito à resolução. 

Por fim, concluída a análise do plano teórico do inadimplemento e suas 

consequências no direito comum brasileiro, a pesquisa avançou para o estudo de grupos de 

casos. Pôde-se identificar que a aplicação pratica da disciplina da resolução por 

inadimplemento ocorre, muitas vezes, de maneira errática, sendo que, a maioria expressiva 

das decisões analisadas passa ao largo da análise técnica quanto à existência de mora, 

inadimplemento definitivo ou frustração do interesse do credor. 

O trabalho realizado até aqui permite concluir que existem pontos de aproximação 

entre os regimes da resolução contratual por inadimplemento da Convenção de Viena e do 

direito comum brasileiro. De modo principal, verifica-se que nas duas disciplinas é o 

interesse do credor o fiel da balança para aferir se há ou não descumprimento contratual apto 

a ensejar a resolução do negócio em ambas as disciplinas legais. 

Não obstante essa identidade, a pesquisa revelou importantes distinções entre os dois 

regimes aqui estudados. Na Convenção de Viena, como se viu, a relevância ou 

essencialidade do inadimplemento é verdadeiro pressuposto do direito de resolver, sem o 

qual o remédio resolutório sequer é colocado à disposição do credor, que deve buscar aplacar 

as consequências do descumprimento com outros remédios. 

Já no direito comum brasileiro, os resultados da pesquisa demonstram que a 

irrelevância do inadimplemento opera como limite do direito de resolver, e não pressuposto 

deste, sob pena de caracterização da figura do abuso do direito, vedada pelo ordenamento 

jurídico. 

Trata-se de diferença sutil, mas que impacta sobremaneira o modo como a resolução 

contratual por inadimplemento deverá operar nas relações negociais disciplinadas pelo 

Código Civil e naquelas sujeitas à disciplina da Convenção de Viena. 
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Menos impactante, porém ainda digna de nota é a diferença no tratamento dispensado 

às hipóteses de desconformidade das mercadorias. A pesquisa revelou que, no âmbito da 

Convenção de Viena, é assente o entendimento de que a entrega de bens distintos daqueles 

pactuados no contrato não é encarada como inadimplemento da obrigação de entrega, que se 

considera cumprida, porém de maneira desconforme. Nesse sentido, como revelou o estudo 

dos grupos de casos, é frequente que o comprador seja compelido a revender as mercadorias 

desconformes e pleitear indenização pelos prejuízos sofridos, sem que lhe seja dada a 

possibilidade de desfazer o negócio. 

A nosso ver, no direito comum brasileiro, tal solução encontra óbice na ideia de 

exatidão da prestação, prevista no artigo 313550 do Código Civil, de maneira que as soluções, 

ao menos do ponto de vista teórico, tendem a ser distintas. 

As diferenças constatadas se justificam à luz das características das relações 

contratuais que cada um dos regimes pretende disciplinar. Como visto, dado o caráter 

comercial e internacional das relações sujeitas à Convenção de Viena, é natural que as 

hipóteses de desfazimento do contrato sejam mais restritas no seu âmbito. E faz sentido que 

assim o seja. 

Nesse passo, considerando não existir incompatibilidade ou identidade absoluta entre 

os dois regimes, é possível que cada um deles ilumine a aplicação do outro naquilo que não 

for com ele incompatível, sempre respeitados, naturalmente, os limites de aplicação de cada 

qual e os respectivos campos legais de incidência. 

Dessa forma, a entrada em vigor da Convenção de Viena e a crescente familiarização 

da comunidade jurídica nacional com seu estudo e aplicação também podem auxiliar a busca 

de critérios que confiram maior concretude e, via de consequência, tornem menos errática a 

aplicação prática da resolução por inadimplemento no direito comum brasileiro. 

  

                                                           
550 “Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa a que lhe é devida, ainda que mais valiosa.” 
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