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Prefácio da 1 a ediç 

Tive a grata satisfação de conhecer o P 
bargador Antônio Elias de Queiroga em 
pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, so\: 
Desembargador Plínio Leite Fontes, de 01 

vel, de que participamos, no período de 
presente ano, em análise do novo Código 

Naquela ocasião, percebi prontament4 
profundidade dos conhecimentos jurídico 
fessor e magistrado, quando ofereceu-me" 
e exemplar de outra de suas obras, Resp( 
o novo Código Civil. 

Agora tenho a satisfação de prefacia 
obra desse emérito jurista a respeito do d 

Código Civil em vigor. 
A doutrina contida nessa obra express: 

didática e completa, como sói acontecer r 

desse grande mestre . 
Como revela a obra em tela, o novo ( 

10.406, de 10.01.2002), traz várias alter 
família, que o professor Antônio Elias c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




