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A RESPONSABILIDADE cn 

1. Introdução 

A evolução econômica e social fez da fi 

problema central do direito privado no séculc 
culo XXI. Com efeito, há um século que o fi! 
tem sido tão intenso em nenhuma outra matéri~ 
transformou os dados da responsabilidade ci, 
outro, dominou os tribunais, monopolizou os f 
sobre ela os tratados e as monografias. A ev 
novas condições econômicas e a ideia da se 
feito da responsabilidade civil uma das quesl 
direito privado e no direito público. Suas nun 
ultrapassado todas as previsões. Inicialmente 
doutrina se têm desenvolvido sob a pressão d~ 
cotidiana. E, tendo feito tão depressa novas ( 
bilidade civil se vê proprietária de um camp. 
ainda a anarquia fecunda das grandes terras. 

Como bem lembra Henri de Page: 

O intérprete que, em nossa época, penetra 
sabilidade civil não pode deixar, desde as suas I 
de lembrar o verso célebre que Dante coloca s· 

"Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate
toda a esperança"l. 

I DE PAGE, Henri. Traité élémentaire de droit civil b. 
Bruylanl, 1964, l. 2, n. 901, p. 857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




