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Introdução 

L 'agire umano non appare avere una di1 
análise sociológica da sociedade contempo 
atitudes paradoxais do homem diante do 2 

irredutível de sua vida. 2 Se, de um lado, ass 
procura pela segurança, mediante o form 
mento do mercado de seguros, com vistas 
de outro, o homem procura novamente o 
com frequência nas mais complexas contra 
re a importância e atualidade do estudo d 
rios, os quais, por definição, abrangem o elE 
do ordinariamente como sinônimo de risco 

Todo contratante, em determinada me 
sideração o futuro a fim de estimar suas 

I "O agir humano não parece ter uma direção" 

Giandomenico, I contratti speciali. I contratei ai 

diritto privato diretto da Mario Bessone, vol. XI 

chelli Editore, 2005, p. 7). 


l, ction des theses, vol. V, Clermont-Ferrand: L.G 


ri, cit., pp. 7-8. 


2 Anne Morin, Contribution à l'étude des contl 


3 Giovanni Di Giandomenico, I contratti specí 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


