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PROGRAMA DESENVOLVIDO  
 

I. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 
1. Direito Romano. Da Lei das Doze Tábuas ao Direito Bizantino  
 
2. Direito Intermédio. A influência canónica  
 

2.1. A Alta Idade Média. Do Império à primeira recepção  
2.2. Glosadores e Comentadores  
2.3. O humanismo jurídico  
2.4. O jusracionalismo. As codificações do século XVIII  

 
3. A evolução contemporânea  
 

3.1. O movimento codificador oitocentista  
3.2. A jurisprudência civil alemã do século XIX 
3.3. O sistema delitual do BGB  
3.4. As principais codificações da Europa Continental no século XX  
3.5. Os sistemas anglo-saxónicos de responsabilidade civil  
3.6. Os sistemas latino-americanos de responsabilidade civil  
3.7. Os projetos de unificação do Direito europeu da responsabilidade civil. Os Princípios de 

Direito europeu da responsabilidade civil 
 

II. A RESPONSABILIDADE SUBJECTIVA. PRESSUPOSTOS 

 
4. Actos (violações imediatas e mediatas) e omissões. As fontes do dever de agir; teorias formais e 
materiais  
 
5. Ilicitude  
 

5.1. A conduta ilícita. Ilicitude negligente (os deveres no tráfego) e dolosa  
5.2. O resultado ilícito. Direitos subjectivos e normas de protecção  
5.3. Situações específicas de ilicitude  

5.3.1. O ilícito concorrencial. A concorrência desleal, em especial  
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5.3.2. O ilícito publicitário  
5.3.3. Os ilícitos da sociedade de informação  
5.3.4. Os ilícitos do mercado de valores mobiliários. Responsabilidade civil das 

entidades reguladoras  
5.3.5. Outras responsabilidades profissionais. A responsabilidade médica e do 

advogado, em especial  
5.4. A causalidade constitutiva de responsabilidade. Critérios de imputação objectiva  
5.5. Culpa do lesado e causalidade constitutiva de responsabilidade. Culpa provada do 

lesado e culpa presumida do lesante  
5.6. Causas de exclusão da ilicitude  
 

6. Culpa. Concepção psicológica e normativa  
 

6.1. A imputabilidade como pressuposto da culpa. O regime de responsabilidade dos 
inimputáveis  

6.2. A culpa dolosa. O erro sobre a ilicitude 
6.3. A culpa negligente. Elementos constitutivos: previsibilidade e evitabilidade  
6.4. Apreciação da culpa em concreto e em abstracto, segundo o modelo dos grupos de 

tráfego.  
6.5. Presunções de “culpa”  
6.6. Causas de exclusão da culpa 
 

7. O dano. Conceito. Dano em sentido real e em sentido patrimonial. Variantes  
 

7.1. Danos patrimoniais e não patrimoniais. A transversalidade das novas tipologias de 
danos  

7.2. Danos emergentes e lucros cessantes  
7.3. Danos presentes e futuros  
7.4. O dano de privação do uso  
7.5. O dano da perda de “chance”  
7.6. Os danos patrimoniais primários ou puramente económicos  
7.7. Dano biológico. Modalidades, em especial, o dano à vida de relação e o dano estético  
7.8. O dano existencial (préjudice d’agrément e loss of amenities of life). Sua autonomia 

face ao dano biológico. Concretizações fundamentais, em especial, o dano da vida (wrongful life), os 
danos à vida intrauterina (wrongful birth), os danos paterno-filiais e os danos causados por assédio 
moral e sexual  

7.9. Os danos punitivos  
 

8. O nexo causal entre facto ilícito e dano. A causalidade delimitadora da responsabilidade  
 

8.1. As concepções da causalidade  
8.1.1. A teoria da equivalência das condições  
8.1.2. A teoria da adequação  
8.1.3. A teoria do escopo da norma  
8.1.4. A teoria do risco  
8.1.5. A solução do Direito português  

8.2. Comportamento lícito alternativo e causalidade virtual 
 

9. Concurso da responsabilidade delitual com a responsabilidade contratual.  
 

III. A RESPONSABILIDADE OBJECTIVA 

 
10. A responsabilidade do comitente. Sua autonomia dogmática face aos demais tipos de 
responsabilidade objectiva  
 



 

Divisão Académica 

 3 

 
 

III. 1. A RESPONSABILIDADE PELO RISCO 

 
11. Fundamentos da imputação pelo risco. Evolução histórica  
 
12. Os tipos legais de imputação pelo risco  
 

12.1. Danos causados por animais  
12.2. Danos causados por veículos de circulação terrestre  
12.3. Danos causados por outros veículos  

12.3.1. Embarcações de recreio  
12.3.2. Navios  
12.3.3. Aeronaves  
12.3.4. Aeronaves de voo livre e ultraleves  

12.4. Danos causados pela utilização efectiva de instalações de energia eléctrica ou gás  
12.5. Responsabilidade por ofensas ambientais  
12.6. Responsabilidade do produtor  

 
 

III. 2. A RESPONSABILIDADE PELO SACRIFÍCIO 

 
13. As previsões legais. Regime e natureza  
 

IV. A OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 

 
 14. Formas de indemnização. Particularidades  
 

14.1. Danos em montante indeterminado  
14.2. A indemnização provisória  
14.3. A indemnização sob a forma de renda  
 

15. Compensatio lucri cum damno e cessão dos direitos do lesado 
 
16. Titularidade do direito à indemnização 
 
17. Prescrição da obrigação de indemnização  
 
18. Culpa do lesado e medida da indemnização  
 

V. A TERCEIRA VIA DE RESPONSABILIDADE 

 
19. A admissão de uma terceira via na responsabilidade civil  
 
20. A responsabilidade pré-contratual  
 
21. A culpa post pactum finitum  
 
22. O contrato com eficácia de proteção para terceiros  
 
23. A relação corrente de negócios 


