
AÇÕES REPETITIVAS 

livro, fui um dos primeiros a travar contato com 
. então me impressionava deveras . Agora, sou 

a conhecê-lo em sua fisionomia definitiva, 
novos elementos que o enriqueceram, inclusive, 
as referências ao Anteprojeto recém-concluído 

Civil. Auguro a este belo livro uma grande 
já da exatidão do prognóstico. 

Porto Alegre,junho de 2010. 
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