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PlU

Não sabemos bem por que,
acúmulo de circunstâncias são c
cativos ou de desvendar certas
miliar, talvez o ambiente social,
da época, ou, mais modestamel1
coisas mais. Mas sabemos que
senvolve e afIara, sob a forma (
lho, sem um enorme e renovaj
pesquisa árdua e dura, horas 
estudo do objeto eleito, esforç
abertura e permeabilidade ao di
versas posições e uma boa dose j
Depois de muita insistência
ficam como portadora de todos
os principais instigadores fina
decidiu-se em apresentar a um I
sua investigação sobre o sempl
responsabilidade do Estado 'e as
nal de Justiça para aferi-la. Os
presentados há alguns anos (apr
ma de uma dissertação de mest
dora com todos os elogios de qw
Se àquela época o trabalho
tura sobre o tema seja na nos!
línguas europeias assim com
sobre a jurisprudência da Corte
de sua publicação, acrescentado
quisador sério, de atualização bi

