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Revisão e resolução do contrato por excessiva onerosidade oferece
ao leitor um estudo profundo do instituto da onerosidade excessiva
previsto nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. Com rigor
científico impecável, Antônio Pedro Medeiros Dias promove uma
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teóricos e práticos da revisão judicial de contratos supervenientemente
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os efeitos práticos decorrentes da aplicação da excessiva onerosidade
nos casos concretos.
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