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A RESPONSABILIDADE I 

1. Introdução 

A evolução econômica e social fez 
problema central do di reito privado no s( 
cu lo XX I. Com efeito. htí um sécu lo que 
tem sido tão intenso em ncnhuma ou tra nu 
transformou os dados da responsabilidad 
ou tro. dominou os tribunais, monopolizOl 
sobre ela os tratados e as monog ratias .. 
novas condições econô mi cas e a ideia c 
fe ito da respo nsabi lidade c jvi l uma das ( 
direito privado e no direito público. Suas 
ult rapassado todas as prev isões, lnicialn 
do utrina se têm dese nvolvido sob a pressi 
cotidi ana. E, tendo feito tão depressa no 
bilidade civil se vê proprietária de um c: 
ai nda a anarquia fecunda das grandes ter 

Como bem lembra Henri de Page: 

"O illfé!]JrCfe quc, em 1I0SWI épo('{/, . 
pO/lSabilidade civilnôo pode deixm: de~'(j 

gaçôes. de lembrar o verso célebre que D( 
IlIfen lO: 

Lasôale oglli spemnzo, I'oi che 'IIlra 
f oda a cspe}'{/ lIça .. I . 

I DE PAGE. Hcnri. Trairé 8émellloire de dmil ci 

I3ruytanl. t964. 1. 2. n. 901. p. 857. Traduçilo livre 

 

 


