
Nelson 

mais além ao propor uma grandiosa analogia 
"Foto de Kirlian" que demonstra lima irradia

no entorno dos corpos e o contraIo que, detendo, 
transpõe seus princípios específicos no 

passada e presente. 

a Brevidade da Vida, dizia que o que vem do 
quod fortuito evenit instabile est ''), diante 

com Nelson e admiração por seus esforços 
creio que nosso encontro não deve ter sido 

mas, certamente, de uma dessas piscadelas divi
colocam certas pedras em nossos cami

.uJrnLJ'lnt'IS em nossas próprias pedras. 

Tiago Tondineli 
Direi/o pela Universidade ES/adual de Londrina (2002), 

emfilosofia moderna e con/emporânea - aspec/os é/icos e 
Universidade Es/adual de Londrina: mes/re e/ll Le/ras pela 
Es/adual de Londrina e dou/oI' em Filosofia pela Pon/ijicia 
Calólica do Rio Grande do Sul (2007). Trahalha CO11/ a 

. monografias do lns/i/u/o de Ensino, Pesquisa e Er/ensâo e 
li/ular da Faculdade Dom Bosco nas disciplinas de é/ica, 

in/emocional. Tem experiência na área de Filosofia, 
em Filosofia Medieval e em Filosofia do Direi/o a/llando 

nos seguin/es lemas: Conservadorismo e CIIlllIralismo 
pensall/en/o de Mário Ferreira dos S(III/OS, o pensamen/o de 

e es/udo de Tex/os em Línglla La/ina do período medieval. 

SUMÁRIO 

1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................ 29 


2 - HISTORICIDADE DAS CODIFICAÇÕES...................................................53 


2.1 Binômio: segurança das convenções e sua revisão ..................................... 53 


3 - REVISÃO NAS CONVENÇÕES E CLÁUSULA REBUS S/C STANTlBUS ... 63 


3.1 Código de Hamurábi e gênese das convenções .......................................... 64 


3.2 Codificação na era cristã .......... .. ....... ........... ............ ................................... 67 


3.3 Relevância dos princípios reb1ls sic stanlibus e pacto s1l1l1 servonda ........ . 70 


3.4 	 EqUÍVOCo histórico ...................................................................................... 76 


3.5 	 Cláusula reblls no período medieval... .................... .................. .. .. .. .. ... ....... 97 


3.6 	 Definitiva contribuição dos bartolistas ou pós-glosadores, ao equilíbrio 

contratual ................................... , ...... ........................ .... ....... ........ ........ .. .... ........ 107 


3.7 	 O princípio relms e Alciato ....................................................................... 115 


3.8 	 Auge e declínio da cláusula reblls ................................................ .. .......... 119 


3.9 	 Inconlestável harmonia entre rehus e poeta ............................................. 122 


3.10 Juslaposição dos princípios, como perfeito corolário lógico-jurídico .. .... 126 


3.11 Síntese conclusiva sobre o exposlo .... .. ................................................ .. ... 129 


4 - DIREITO CIVIL BRASILEIRO - REVISÃO DAS CONVENÇÕES ...... 133 


4.1 Teoria da imprevisão - conceituação................................................ , ...... , 133 


4.2 Evolução histórica do revisionisll1o .......................................................... 135 


4.3 Revolução francesa e doutrina revisionista .............................................. 147 


4.4 Definitivos precedentes de aplicação do princípio na França ................... 158 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

24 Nelson Borges 

4.4.1 	 Oe. Générale d'Éc/airage de Bordeaux contra a Municipalidade .... 160 


4.4.2 	 Lei Failliot .... ... ... ..... ...... .. ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ...... ..... ............... ... 163 


5 - REVISÃO NO ORDENAMENTO CIVIL BRASILEIRO ......................... 169 


5.1 Má técnica legislativa na codificação pátria ............... .. ... .... ....... ... ... ........ 169 


5.2 Foto Kirlian ............................................ .............. .............. .... ............. ..... 191 


5.3 Quadro sinótico I - pressupostos de admissibilidade ... .. ......................... . 192 


5.3.1 	 Análise dos pressupostos ...................... .... ..... ..... ........ ... ... ....... ...... 193 


5.3.1.1 Execução diferida ..................... ............. ..... .. ........ .............. 194 


5.3.1.2 lmprevisibilidade ............... ....................... ..... .. ............ ...... 194 


5.3.1.3 Extinção da base negociai ..... ...... ...... ... .. ...... ...... ................ 197 


5.3.1.4 Alteração da base negociai ........... ... .. ........ ............ ..... .. ... ... 199 


5.3.1.5 Irreversibilidade ... ... ........ .. .................................. ............... 200 


5.3.1 .6 lnimputabilidade .. ....................... ... .......... ... ....... ... ... ... ....... 200 


5.3 . 1. 7 Ausência de estado moratório .. .... ....... .... ....... .................... 20 I 


5.3.1 .8 Essencialidade ............................. ..... ....... .. ......... .. ...... ...... .. 202 


5.3 .1.9 Extrema dificuldade de adimplemento .... .... ....... .. ..... .. ...... . 204 


5.3.1.10 Lesão virtual... ................................ .. .......... .. .... .. ................ 204 


5.3 . 1.11 Excessiva onerosidade e extrema vantagem ...... ..... .. ...... ... 206 


5.3.1.12 Desequilíbrio econômico-financeiro .... ...... ........................ 206 


5.3.1.13 Virtualidade do enriquecimento sem causa ............ ...... ...... 207 


5.4 Diferentes formas de revisão .................. .. ........ .... .......... .. .... .. .................. 209 


5.4.1 	 Situaçôes de revisão e resolução ........ .. .................... .... ................. 210 


5.5 Inclusão do revisionismo no Código Civil brasileiro ............................... 212 


5.5.1 	 Aspectos positivos - ar!. 317 ......................................................... 212 


5.5 .2 	 Aspectos negativos: legislação comparada - arts. 478 a 480 ........ 223 


5.6 Quadro sinótico 2 - legislação comparada ............................ .. ........... .. .... 226 


5.6.1 	 Ar!. 478 ...... .. ............ .. ........ ...... ................ ...... .......... .. ...... .... ......... 227 


5.6.2 	 Ar!.479 ............. ....................................... .. ........................ .. ......... 242 


5.6.3 	 Ar!. 480 ........ .. ........... ................................................ .. .................. 245 


5.7 Síntese dos aspectos positivos e negativos ...... ...... .. ........ .. ....................... 251 


6 - SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE TEORIA DA IMPREVI
SÃO E CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR ............................... 255 


6.1 Semelhanças de caráter absoluto ................................ .. ............................ 255 


Revisão das Convenções nos Or 

6.2 Semelhanças de caráter misto: relativo 

6.3 Diferenças .......................................... .. 


7 - REVISÃO EM CONVENÇÕES .IÁ REV 

8 - REVISÃO NOS CONTRATOS PRELlMI 

8.1 Readequação ao novo estado fático .... . 

8.2 Adjudicação compulsória ........ .. .... .... .. 


9 - REVISÃO NOS CONTRATOS DE SEGI 

9.1 Antecedentes históricos e conceituação 

9.2 Terminologia securitária .................. .. .. . 


9.3 Objeto da contratação .......................... . 


9.4 Seguro: contrato sinalagmático e comul 

9.5 Pactos securitários e Código de Defesa 

9.6 Tratamento dado ao suicídio pelos códi 

9.6.1 	 lnjuridicidade dos arts. 1.440 ( 
Código Reale ............................... .. 

9.6.2 	 Código Reale: suicídio premedit 

9.7 Visão crítica sobre o Projeto de Lei 3.5: 

9.8 Quadro sinótico 3 - manifestação da vo 

9.9 Doutrina sobre a visão psicopatológica 

9.10 Circunstâncias fáticas do suicídio .. .... .. .. 


9.11 Estados anormais e anormalizados ...... .. 

9.12 Alterações psíquicas nos suicidas ........ .. 


10 - REVISÃO NOS PLANOS E SEGUROS 

10.1 Planos de saúde têm nova cobertura obr 

10.1.1 Além dos procedimentos já exisl 
atendimento ao consumidor ...... .. 

10.2 Elaboração da norma ...... .. .............. .. .... . 


10.3 Histórico do rol de procedimentos ........ . 


10.4 Reajuste de planos alterados por ação da 

II - REVISÃO NAS AÇÕES DE ALIMENTe 

11.1 Histórico .......... .... ................................. .. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:5.3.1.13
http:5.3.1.12
http:5.3.1.11
http:5.3.1.10


25 Nelson 

d'Éclairage de Bordeaux contra a Municipalidade .... 160 


................................................... ...... ........................ 163 


CIVIL BRASILEIRO ......................... 169 


de admissibilidade .... ........................... 192 


........ ....................................................... 193 


diferida ......................... ........................ .. ............ 194 


ilidade .................... .... .. ....... ............ ........... ....... 194 


da base negociaI .......................... ... ... .................. 197 


da base negociaI. ................................................ 199 


ilidade ................................................................. 200 


de estado moratório ....... .... ........ .. ..... .... .............. 20 I 


idade ....................... ..... ............... .. ....................... 202 


diticuldade de adimplemento .... ... .. ...................... 204 


.... .. .......... ............................... ....................... 204 


do enriquecimento sem causa ........................ 207 


revisão .................................................................... 209 


no Código Civil brasileiro ............................... 212 


- art. 3 17 ......................................................... 2 12 


vos: legislação comparada - arts. 478 a 480 ........ 223 


. ação comparada ........................... .... ................ 226 


.......... ...... ................................................. .... .. ........ .. 227 


............................................................................... 242 


............................. .. ... .... ............ ............................... 245 


positivos e negativos ................................ .... ........... 251 


FERENÇAS ENTRE TEORIA DA IMPREVI
OU DE FORÇA MAIOR ............................... 255 


Revisão das Convenções nos Ordenamentos Jurídicos 

6.2 Semelhanças de caráter misto: relalivo e absoluto ................................... 256 


6.3 Diferenças ......... ....... ........ ....... ................................................... ......... ...... 258 


7 - REVISÃO EM CONVENÇÕES .JÁ REVISADAS ...................................... 267 


8 - REVISÃO NOS CONTRATOS PRf:L1MINARES........................................ 273 


8. 1 Readequação ao novo estado fático .......................................................... 275 


8.2 Adjudicação compulsória ....................................... ..... ........... ...... .. .. .. .. .... 276 


9- REVISÃO NOS CONTRATOS DE SEGURO ............................................ 279 


9.1 Antecedentes históricos e conceituação .................... ... .. .......... ...... ....... .... 279 


9.2 Terminologia securitária .................................... ........... ..... ......... ......... ..... 283 


9.3 Objeto da contratação ............................................................................... 284 


9.4 Seguro: contrato sinalagmático e comutativo de garantia ........................ 288 


9.5 Pactos securitários e Código de Defesa do Consumidor. .......................... 292 


9.6 Tratamento dado ao suicídio pelos códigos civis nacionais ..................... 295 


9.6.1 	 lnjuridicidade dos arts. 1.440 do Código Bevilaqua e 798 do 

Código Reale .............. ...... ..................................................................... 295 


9.6.2 	 Código Reale: suicídio premeditado e não premeditado ............... 307 


9.7 Visão crítica sobre o Projeto de Lei 3.555/04 ........ ........................ .. .... .. ... 309 


9.8 Quadro sinótico 3 - manifestação da vontade .......................................... 3 J8 


9.9 Doutrina sobre a visão psicopatológica do suicídio .................................. 328 


9.10 Circunstâncias fáticas do suicídio ........ ...... ............ ....... .......... ........ .......... 335 


9.11 Estados anormais e anormalizados .......... .. ......................... .................. .... 338 


9.12 Alterações psíquicas nos suicidas ............................................................. 345 


10 - REVISÃO NOS PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE .............................. 355 


10.1 Planos de saúde têm nova cobertura obrigatória ....................................... 368 


J0.1.1 Além dos procedimentos já existentes, novas regras ampliam o 

atendimento ao consumidor............... ............ ............ ......... .......... . 369 


10.2 Elaboração da norma ......................................................................... .... ... 370 


10.3 Histórico do rol de procedimentos .......... .. ................................................ 370 


10.4 Reajuste de planos alterados por ação da imprevisibilidade ...... ...... ......... 371 


II - REVISÃO NAS AÇÕES DE ALIMENTOS............................................... 375 


11.1 Histórico ............................... ....... ............................................. .. .. .. ...... .... 375 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 Nelson Borges 

11.2 Revisão pioneira: alimentos no Código Beviláqua (art. 40 I) .. ...... ..... ...... 378 


11.3 Configuração contemporânea do instituto alimentar ........ ... .... .... ....... .... .. 386 


12 - REVISÃO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR .................. 393 


12.1 Histórico da codificação ......................... .................... ........ ... .......... ........ . 393 


12.2 Revisões explícitas (objetivas) e implícitas (subjetivas) no COC ..... ..... .. 394 


12.3 Postura doutrinária sobre o art. 6°, V, do COc. ... .. ........ .................. ......... 408 


12.4 Restrição legal aos direitos do credor no COC .... ... ............ .......... ............. .. 417 


I3 - REVISÃO NOS CONTRATOS DE LEAS1NG ......................................... .421 


14 - REVISÃO NOS CONTRATOS ALEATÓRIOS ...................................... 429 


14.1 As três áleas dos contratos aleatórios ... ...... .... .... ... .... ..... .. ..... .. ...... ..... .. ... .430 


15 - REVISÃO NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO ....................................... 437 


15.1 Arts. 19 e 68 a 70 da Lei do inquilinato ........ .... ......... ...... .... .. ....... ...... .. ... 440 


16 - REVISÃO NA LEI DE LUVAS .................................................................. 453 


16. l Art. 31 .... .... .. ..... .. ....... ......... .. ........ ........... ......... .......... .... ...... .. ...... ... ...... ... 458 


17 _ REVISÃO NOS CONTRATOS AGRÁRIOS ............................................ 463 


17.1 Revisão nos agronegócios .......... .............. .......... .... ........ ..... ... .... ... ... ...... .. 470 


17.2 Aplicação da teoria da imprevisão ... ... ...... ...... .. ........ ..... ... ...... ........ .. ....... . 472 


18- REVISÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ........................... 477 


18.1 Revisão e cláusulas escalares de reajustamento ....... ........ ............. ...... ..... .499 


18.1 .1 Conceituação e campo operacional ...... ... ... .. ... ..... ..... ...... .. ....... ..... 499 


18.2 inaceitável substituição da teoria da imprevisão pela cláusula de escala 

móvel ... ....... ......... .. ................ .. .............................................. .......... ........ 503 


18.3 Harmonia entre cláusula escalar e teoria da imprevisão ...... .. ....... ..... .... ... 51 O 


19 - REVISÃO NOS CONTRATOS DE TRABALHO .................................... 517 


19.1 Revisão nas Convenções Coletivas de Trabalho .. ......... ......... .. .... ......... ... 521 


19.2 Revisão nas Convenções Coletivas de Trabalho no direito comparado .. .. 531 


20 - REVISÃO DE MULTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO .. 541 


20. 1 Sinonímia: recurso/revisão .. .. .. ....... ..... .... ........ ... ..... .. .. ...... ... ........ ... .... ... .. 541 


Revisão das Convenções nos Or 

21 - REVISÃO NOS CONTRATOS DE FRi 

2 J . I Readequação das bases contratuais altere 

22 - BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
DO COMJll0N LA W ................................... . 

23 - REVISÃO NOS CONTRATOS INTERI 

22 .1 A cláusula de hard~hip ..... .......... ........ . 


24 - CONCLUSÕES........................................ . 


25- ANEXO ..................................................... . 


Acórdão pioneiro do Supremo Tribunal Fed 
sic stantibus - Decisão proferida em 05.0 
Forense n. 77, p. 79-85 ....... ...... .... .... ...... ... ... . 

REFERÊNCiAS............................................... . 


JNDlCE ALFABÉTICO ................................. . 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

no Código Beviláqua (art. 40 I) ................... 378 


.I-'u'taw_a do instituto alimentar ................................ 386 


DE DEFESA 00 CONSUMIDOR .................. 393 


........................................................................... 393 


elivas) e implícitas (subjetivas) no CDC ...... .. .... 394 


o art. 6°, V, do CDC ......................................... 408 


do credor no CDC .................. ...... .. .. .. .... .......... 4 I 7 


TOS DE LEASING .......................................... 421 


TOS ALEATÓRIOS ...................................... 429 


aleatórios ........................... .. .................... ...... 430 


TOS DE LOCAÇÃO ....................................... 437 


Lei do Inquilinato ................................................... 440 


LUVAS .................................................................. 453 


........................ .. ........................... .... ...................... . 458 


TOS AGRÁRIOS ............................................ 463 


.......... .. ...................................... ... ................... 470 


~"".aIal'''''' de reajustamento .................... .. .... ... ........ ... 499 


e campo operacional .............................................. .499 


da teoria da imprevisão pela cláusula de escala 

503 


escalar e teoria da imprevisão .......... .... ............. 510 


TOS DE TRABALHO .................................... 517 


Coletivas de Trabalho ...................................... 521 


Coletivas de Trabalho no direito comparado .... 531 


NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO .. 541 


Revisão das Convenções nos Ordenamentos Juridicos 

21- REVISÃO NOS CONTRATOS DE FRANQUiA ...................................... 549 


21.1 Readequação das bases contratuais alteradas ........................................ ... .... 553 


22 - BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE CONTRA TOSRELACIONADOS 

DO COM/JtON LA W................................................................................................. 557 


23 - REVISÃO NOS CONTRATOS INTERNACIONAIS .............................. 567 


22.1 A cláusula de hardl'hip ............ .. .... .. .... ....... .. .. .... ... .......................... .. .. ... .. 567 


24 - CONCLUSÕES.............................................................................................585 


25 - ANEXO..........................................................................................................589 


Acórdão pioneiro do Supremo Tribunal Federal, acolhendo a cláusula rcbus 

sic stantib/ls - Decisão proferida em 05.0 1.1938, 7 publicada na Revista 

Forense n. 77, p. 79-85 ...................................................................................... 589 


REFERÊNCiAS....................................................................................................597 


íNDICE ALFABÉTICO ......................................................................................607 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


