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I — INTRODUÇÃO

1. Função, terminologia, modalidades e concurso.
Na terminologia do Código Civil português, “responsabilidade civil”

designa um instituto localizado nas “fontes das obrigações” (Secção V,
arts. 483 e s.), cuja função é a de, quando na vida social uma pessoa sofre
prejuízos provocados por uma outra, decidir, isto é, colocar as bases para
uma decisão sobre se a vítima pode ressarcir-se à custa do autor da lesão.
Na medida em que permita uma resposta afirmativa (no todo ou em parte),
é fonte de uma “obrigação de indemnização”.

A localização compreende-se porque, nestas situações, não existe entre
as partes qualquer vinculação prévia. São danos que acontecem nos con-
tactos entre estranhos. A relação jurídica só vai nascer com o dano (se esti-
verem reunidos os restantes requisitos, os quais variam consoante a situa-
ção de facto), em princípio como uma relação de conflito.

A função deste instituto consiste assim na distribuição dos danos que
se produzem no contacto social.

Na linguagem dos juristas, embora tendo sempre a ver com a reparação
dos danos, a expressão cobre também outras situações.

(*) Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
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Nomeadamente aquela em que entre as partes existia um prévio vín-
culo obrigacional, sendo que o dano resulta do não cumprimento ou do não
adequado (pontual e exacto) adimplemento desse dever especial (1). Com-
preensivelmente, a lei regula essa matéria justamente no não cumprimento
das obrigações, mais concretamente no não cumprimento imputável (Sec-
ção II, arts. 798 e s.), já que em regra só deste é que resulta uma obriga-
ção de indemnizar.

A primeira designa-se aquiliana, delitual, extracontratual ou extra-obri-
gacional. A segunda, contratual, negocial ou obrigacional. Aquela nasce
essencialmente do desrespeito de deveres gerais de conduta, impostos a todas
as pessoas para salvaguarda dos direitos de outrem e tem as mais das
vezes a sua génese num acto positivo. A segunda, da violação de um
dever jurídico especial (obrigação), a maior parte das vezes uma omissão
(por ser positivo o dever a que se faltou, v. g. praticar certo facto ou entre-
gar uma certa quantia).

Numa primeira aproximação, dir-se-á que a terminologia mais exacta
é a que distingue entre responsabilidade obrigacional e extraobrigacio-
nal (2). Só que esta dicotomia perfeita não corresponde já aos dados do
sistema jurídico (3). A perturbar a harmonia, encontramos na parte geral
do código uma outra modalidade, a responsabilidade pré-contratual ou por
culpa in contrahendo, legalmente crismada de “culpa na formação dos
contratos” (art. 227, n.º 1). Só poderíamos manter a classificação bipolar
se esta última houvesse de ser arrumada em uma daquelas categorias.

Ora ela ostenta uma origem bem característica. Nasce da violação de
simples deveres de conduta resultantes do princípio da boa fé, deveres
que apresentam uma fenomenologia tão diversificada (v. g. não romper
abusivamente, esclarecer a outra parte, não celebrar contrato nulo ou ine-
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(1) No plano do direito comparado, assinale-se a corajosa alteração das regras fun-
damentais sobre o incumprimento introduzida no Código Civil alemão pela “Lei de Moder-
nização do Direito das Obrigações”; o conceito central passou aí a ser o de ”incumprimento
de um dever”. A bibliografia sobre o tema é inesgotável. Os materiais podem ver-se em
Schuldrechtsmodernisierung 2002, Zusammengestellt und eingeleitet von Claus-Wilhelm
CANARIS, Verlag C. H. Beck, München, 2002. Para uma primeira aproximação em língua
portuguesa, A. MENEZES CORDEIRO, Da Modernização do Direito Civil, Almedina, Coim-
bra, 2004.

(2) Inocêncio GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações, 7.ª edição, Coimbra, Coim-
bra Editora, 1997, págs. 329-331.

(3) Cfr. Peter BIRKS, “Definition and Division: A meditation on Institutes 3.13”, in The
Classification of Obligations (ed. por P. BIRKS), Clarendon Press, Oxforg, 1997, págs. 1 s.
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ficaz) que parece prudente ressalvar a possibilidade de aplicação de regras
diferentes, o que fará deste sector um tertium genus ou terceira via.

Uma terminologia que divida o mundo da responsabilidade em duas
metades, sem deixar resto, não leva isto em conta. E há mais. Talvez que
às obrigações nascidas de alguns quase-contratos (4), particularmente a
gestão de negócios, não devam ser de plano aplicadas todas as disposições
do incumprimento das obrigações (5). Afinal a existência de um tertium
genus já vem de trás, tendo-se apenas consolidado e fortalecido com a
consagração legal da culpa in contrahendo (6).

Esclarecidos os conceitos, há decerto lugar para opções. Temos usado
preferencialmente as designações “contratual” e “delitual”.

É claro que a distinção só tem efectivo interesse se se traduzir em dife-
renças de regime. Geneticamente, o que distingue os dois campos é a exis-
tência, na primeira, de uma prévia relação entre os sujeitos. E este quid
tem sido considerado suficiente para justificar, pelo menos num ponto,
um regime mais favorável ao lesado (credor) no domínio negocial: é o
devedor que tem de provar que não teve culpa no incumprimento, atraso
ou defeituoso cumprimento (art. 799, n.º 1), enquanto que nos delitos cabe
à vítima a prova da culpa do autor da lesão (art. 487, n.º 1).

Na lei aparecem pontuadas outras divergências, que têm vindo a esba-
ter-se e que, provavelmente, ainda se esvairão mais no futuro: a capacidade
delitual conhece regras menos estritas (art. 488); só no campo delitual a lei
prevê expressamente a solidariedade dos devedores (art. 497, n.º 1); o
prazo da prescrição delitual (art. 498) é mais curto do que o ordinário
(art. 309); em matéria de direito internacional privado e de competência dos
tribunais também não existe coincidência.

Mas já no que respeita aos efeitos da responsabilidade (obrigação de
indemnização) as disposições que regem a matéria são as mesmas (arts. 562
e s.) (7); aliás, sob pena de demonstração do contrário, para qualquer das
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(4) Mélina DOUCHY, La Notion de Quasi-Contrat en Droit Positif Français, Econo-
mica, Paris, 1997.

(5) Cfr. BAPTISTA MACHADO, anot. ao Ac. STJ de 22 de Abril de 1986, Rev. Leg. Jur.,
ano 121, págs. 63-64 e 81-85; Júlio GOMES, A Gestão de Negócios, Coimbra, 1993,
págs. 134-136; MENEZES LEITÃO, A Responsabilidade do Gestor perante o Dono do Negó-
cio, Lisboa, 1991, págs. 292-297.

(6) Sobre o futuro da distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual,
Geneviève VINEY, Introduction à la Responsabilité, 2.e édition, Paris, 1995, págs. 423 s.

(7) Jorge L. A. RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Almedina, Coim-
bra, 1990, págs. 410-412.
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modalidades, incluindo a tal terceira via (de que, em nossa opinião, a
culpa in contrahendo é apenas a guarda avançada).

Esta sistematização (regras próprias para os contratos e para os deli-
tos, a que se junta um sector de disposições comuns) faz despontar algu-
mas dificuldades. É que há institutos importantes, como a possibilidade de
diminuição equitativa da indemnização no caso de mera culpa e a atri-
buição de uma compensação pelo dano não patrimonial, cujo tratamento a
lei situa na área delitual (arts. 494 e 496). É óbvia a interrogação sobre
se, estando preenchidos apenas os pressupostos do inadimplemento nego-
cial, o juiz tem legitimidade para chamar a terreno estes institutos.

Não nos parece metodologicamente aconselhável desprezar comple-
tamente um argumento sistemático tão evidente. A directriz interpretativa
de que o legislador terá sabido exprimir o seu pensamento em termos ade-
quados (art. 9.º, n.º 3) pretende aplicar-se não só à letra da lei como a
outros elementos de interpretação (8).

E parece seguro que a lei (não o legislador, mas a lei), se preten-
desse uma aplicação geral daquelas disposições, tê-las-ia então incluído
no rol das regras comuns.

Significará isto que elas não poderão de todo em todo ser aplicadas às
consequências do inadimplemento obrigacional? Seria porventura ir longe
demais e não estaremos obrigados a tanto, visto não se tratar de normas
excepcionais.

Poderá, pensamos, recorrer-se à aplicação por analogia, o que obriga
a uma justificação, que muitas vezes falecerá. Pensemos v. g. no comer-
ciante de tapetes que fica fortemente arreliado com a não entrega atempada
de uma encomenda e adoece. Para situações que têm puramente a ver
com os negócios (porventura excessivamente associadas à responsabili-
dade contratual), a lei entendeu que não se justifica uma indemnização
pelo dano não patrimonial. Esses outros efeitos são ainda contingências dos
negócios, digamos que normais nesse sector da vida.

Mas algumas vezes acontece que os mesmos factos cumprem as exi-
gências de ambas as áreas. V. g. o transportador viola os deveres de cui-
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(8) F. A. PIRES DE LIMA / J. A. ANTUNES VARELA, Noções Fundamentais de Direito
Civil, Vol. I, 5.ª edição, Coimbra Editora, 1961, págs. 150 s.; A. CASTANHEIRA NEVES,
Metodologia Jurídica, Próblemas fundamentais, Studia Iuridica (1), Universidade de Coim-
bra, Coimbra Editora, 1993, págs. 97 s., e fascículos sobre a Interpretação Jurídica; José
de OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, 13.ª edição, Almedina, Coim-
bra, 2005, págs. 391 s.
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dado negocialmente assumidos, causando danos à pessoa transportada.
Será que a presença de uma relação especial preclude a aplicação das
regras gerais? Não poderá o prejudicado escolher o terreno da lide? Ou
até mesmo invocar simultaneamente as regras de um e outro campo, con-
soante lhe sejam mais favoráveis, situação em que, mais do que uma
opção, teremos um concurso?

O código nada diz. Na doutrina e no direito comparado não encon-
tramos apoio muito sólido, num sentido ou no outro. A questão prende-se
de resto com as particularidades de cada sistema.

No direito português, onde as duas vertentes aparecem largamente
unificadas, não vemos razão para rejeitar a solução natural, que julgamos
ser a do concurso (9), entendida nos devidos termos (10). Solução para a
qual apontava o principal arquitecto da Parte Geral do Livro do Direito das
Obrigações, redactor da totalidade dos trabalhos preparatórios (11).

O entendimento correcto parece ser o de que estamos perante o con-
curso de normas que fundamentam uma única pretensão.

2. Fundamento e evolução da responsabilidade delitual
No direito comparado, o ponto de partida do legislador costuma sin-

tetizar-se no velho brocardo casum sentit dominus (12). Em princípio o dano
fica com quem o sofre. Para que esse o possa repercutir sobre o autor é
necessário um fundamento (13).

Na sistemática legal, a responsabilidade civil aparece-nos dividida em
dois grupos de normas: “Factos Ilícitos” (Subsecção I, arts. 493 a 498) e
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(9) Erwin DEUTSCH, Allgemeines Haftungsrecht, 2. Auflage, Carl Heymanns Verlag,
Köln-Berlin-Bonn-München, 1996, págs. 22-23.

(10) Sobre estas matérias da distinção, âmbito e concurso de responsabilidades, v. agora
a pormenorizada exposição de Dário MOURA VICENTE, Da Responsabilidade Pré-Contratual
em Direito Internacional Privado, Almedina, Coimbra, 2001, Cap. I (págs. 93 a 237).

(11) Nos termos do n.º 1 do art. 767 do Anteprojecto de VAZ SERRA, “Se um facto
representar, ao mesmo tempo, uma violação de contrato e um facto ilícito extracontratual,
são aplicáveis as regras de ambas as responsabilidades, à escolha do prejudicado, que pode
inclusivamente escolher parte de umas e parte de outras”.

(12) LARENZ / CANARIS, Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 2, Besonde-
rer Teil, 13. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 1994, pág. 351; ESSER / WEYERS,
Schuldrecht, Band II, Besonderer Teil, Teilband 2, 8. Auflage, C. F. Müller, Heidelberg, 2000,
pág. 129.

(13) Erwin DEUTSCH, Allgemeines Haftungsrecht, 2. Auflage, Carl Heymanns Ver-
lag, Köln (...), 1996, pág. 1.
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“Risco” (Subsecção II, arts. 499 a 510). Mas para averiguar dos funda-
mentos da imposição de um dever de ressarcir é melhor falar de “respon-
sabilidade por culpa” e “responsabilidade objectiva”.

Isto porque a ilicitude, sendo um requisito objectivo, um “filtro”, não
constitui o fundamento da deslocação do dano, tradicionalmente assente na
censura ao agente por ter actuado de um modo diferente do que podia e
devia ter feito (culpa). E a responsabilidade objectiva ou independente de
culpa pode ter por trás de si diversos fundamentos; o risco, em sentido téc-
nico, é apenas um (14).

Vejamos então, não sem lembrar que a responsabilidade mergulha as
suas origens na vingança privada (15). Após a introdução de lei de Talião,
que hoje consideramos bárbara, mas que na evolução da humanidade repre-
sentou um afinamento do sentido jurídico, surgiu o sistema das composi-
ções (compra do direito de vingança), de início voluntárias e depois obri-
gatórias (16), com o civil a ganhar alguma autonomia face ao penal.

No direito romano não existiam cláusulas gerais de responsabilidade
civil, antes previsões específicas (como a injuria), delitos ou quase-delitos,
sistema que se manteve no âmbito da common law (17). No Código Civil
francês de 1804 aparece-nos então uma amplíssima cláusula, nos termos da
qual “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer” (art. 1382).

A deslocação do dano pode ter lugar sempre que o agente actua com
culpa, que é o contrário do casus. Mas, ao invés, também só pode ter
lugar se existir culpa.

Este sistema da culpa como fundamento (18) geral mas exclusivo da
loss shifting enquadrava-se bem com a sociedade de antanho. Os factos
danosos eram factos pessoais. Se não foi o homem que causou o dano por
culpa sua, era o destino, o prejuízo ficava com quem o sofria. Se houvesse
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(14) VAZ SERRA, Fundamento da Responsabilidade Civil, sep. do BMJ n.º 90, pág. 39.
(15) Reinhard ZIMMERMANN, The Law of Obligations, Roman Foundations of the

Civilian Tradition, Clarendon Press, Oxford, 1996, págs. 902 s.; Jean-Louis GAZZANIGA, Intro-
duction historique au droit des obligations, PUF, Paris, 1992, págs. 213 s.

(16) TERRÉ / SIMLER / LEQUETTE, Les Obligations, 8.ª edition, Dalloz, Paris, 2002,
págs. 655 s.

(17) W. Van GERVEN / J. LEVER / P. LAROUCHE / Chr. von BAR / G. VINEY, Tort Law,
Scope of Protection, Hart Publishing, Oxford, 1999, pág. 16.

(18) Franz BYDLINSKI, System und Prinzipien des Privatrechts, Springer, Wien-New
York, 1996, págs. 189 e s. e 196 e s.
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culpa, este podia exigir de outrem a sua reparação. Até hoje a culpa não
deixou de ser um fundamento geral da responsabilidade (art. 483, n.º 1) (19).

Esta posição, que ainda se mantinha dominante aquando da publica-
ção do Código Civil alemão (BGB) de 1900, estava em consonância com
o espírito do liberalismo económico, cujo coração é constituído pela ima-
gem do homo oeconomicus, o cidadão economicamente emancipado e res-
ponsável, cuja capacidade de criação e desenvolvimento não deveria ser tra-
vada por um direito delitual que o onerasse excessivamente. O princípio
da culpa, no conflito de interesses entre a conservação das posições jurí-
dicas e a liberdade de agir, privilegia a liberdade de acção (20).

Mas a industrialização, servida pela máquina, viria perturbar esta sin-
tonia entre a sociedade e o direito. Quando a máquina intervém no processo
causal, muitas vezes é difícil saber se houve culpa de alguém ou, em todo
o caso, fazer a respectiva prova. E o dano pode ser desproporcionado à gra-
vidade da culpa, dificilmente suportável por um património individual (21).

Manter-se o direito civil aferrado ao princípio da culpa implicaria,
além do mais, deixar legiões de vítimas sem reparação. Basta pensar no
sector dos acidentes de trabalho.

Irrompeu então, em ligação com o desenvolvimento da técnica dos
seguros (22), um novo fundamento. Se alguém tirava proveito de uma
particular fonte de riscos parecia justo que suportasse os encargos com as
indemnizações, mesmo sem culpa, teoria que, em França, acabou por fazer
vencimento pelos finais do século XIX. A esta evolução não é obvia-
mente indiferente uma mudança de mentalidade, com a superação dos rígi-
dos pressupostos ideológicos do individualismo e o despontar do “ethos”
do Estado de direito social. Cada vez mais o cidadão exige segurança e
o Estado intervém também com instrumentos de direito privado, como os
seguros obrigatórios e as responsabilidades objectivas. E com isto o acento
tónico desloca-se do momento da culpa para o da reparação do dano (23).
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(19) Sobre as bases filosóficas da responsabilidade por culpa, David G. OWEN, “Phi-
losophical Foundations of Fault in Tort Law”, in Philosophical Foundations of Tort Law,
Clarendon Press, Oxford, 1997, págs. 201-228.

(20) Maximilian FUCHS, Deliktsrecht, 3. Auflage, Springer, Berlin, 2001, págs. 2-3.
(21) René SAVATIER, Comment repenser la conception française actuelle de la res-

ponsabilité civile?, n.º 5.
(22) Geneviève VINEY, Introduction à la Responsabilité, cit., págs. 21 s.
(23) KÖTZ / WAGNER, Deliktsrecht, 9. Auflage, Luchterhand, Neuwied / Kriftel, 2001,

págs. 11 s.
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No entanto a teoria do risco nunca conseguiu uma formulação total-
mente convincente (24). A fórmula mais atraente era a do risque profit:
quem tira proveito económico de uma fonte de riscos deve responder sem
culpa. Mas alguns avançaram com a ideia do risque d’activité: ao agir um
indivíduo cria riscos, devendo suportar os inerentes encargos. Levada à
letra, esta perspectiva conduziria a uma inversão copérnica: em princípio
o dano não seria suportado por quem o sofreu mas por quem o causou. Até
hoje, não se impôs com esta extensão. Há actividades geradoras de riscos
que, mesmo exercidas sem finalidade económica, se entende deverem ser
fonte de uma responsabilidade pelo risco, v. g. a condução de veículos
automóveis. Mas tem prevalecido o método da avaliação pontual, embora
em projectos legislativos recentes se depare com a proposta de cláusulas
gerais com respeito a actividades perigosas (25). Finalmente, insinua-se a
teoria do risque d’autorité: assim como se tira proveito da actuação de
outras pessoas, deve responder-se pelos prejuízos que elas causem. Inte-
lectualmente simpática, talvez que esta teoria nunca tenha correspondido
inteiramente aos dados do direito positivo, como melhor veremos ao ana-
lisar a nossa disposição caseira sobre o tema (art. 500).

Fica assim assinalado um outro fundamento para a deslocação do
dano, o risco, nascido com a revolução industrial. Esta bipolaridade não
permite porém explicar todas as situações reguladas no direito positivo,
Código Civil e legislação avulsa.

A nível de princípios gerais, a colocar ao lado dos anteriores, uma outra
modalidade, com um fundamento específico, é a tradicionalmente designada
responsabilidade por actos ou intervenções lícitas.

Não há melhor exemplo para perceber isto do que a expropriação por
utilidade pública, em que o direito de agressão vai conectado com uma obri-
gação de indemnizar. Só que o exemplo cai no domínio do direito público.
No direito privado, tendo falhado a proposta de abrir uma secção própria
no Código Civil, estão dispersas pela lei diversas hipóteses. Desde o
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(24) Jean CARBONNIER, Droit Civil, Tome 4, Les Obligations, 22.e édition, PUF, Paris,
2000, n.º 203.

(25) Assim acontece com o art. 50 do anteprojecto de Lei Federal sobre a revi-
são e a unificação do direito da responsabilidade civil
(www.ofj.admin.ch/themen/haftpflicht/intro-f.htm; neste local pode igualmente ser consul-
tado um extenso Rapport Explicatif da autoria dos profs. Pierre WIDMERR e Pierre WES-
SNER) bem como com o art. 5:101 dos “Princípios de Direito Europeu da Responsabilidade
Civil” (European Group on Tort Law: Principles of European Tort Law, Text and Com-
mentary, Springer, Vienna/New York, no prelo; inclui a tradução portuguesa dos princípios).
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direito a perseguir o enxame de abelhas até ao de apanhar os frutos no pré-
dio vizinho (26). A justificação da agressão deixa incólume a justiça de uma
compensação a quem se vê constrangido (sacrificado) a deixar prevalecer
um interesse superior de outrem.

Com isto, ficam descritas as três principais modalidades da respon-
sabilidade extracontratual: responsabilidade por culpa (ou por actos ilíci-
tos), responsabilidade objectiva (pelo risco) e responsabilidade por actos ou
intervenções lícitas.

No entanto, no próprio sector da responsabilidade por culpa se abriga
uma hipótese que requer uma explicação adicional, a da responsabilidade
dos inimputáveis (art. 489).

Inexistindo capacidade, não há culpa. Logo, tem de ser outro o fun-
damento da responsabilidade, que se intui pela letra do n.º 1 residir numa
razão de equidade, o que é confirmado pelos termos em que a obrigação
de indemnização é amenizada no n.º 2. Que esta disposição se inclua na
área da culpa, explica-se pela tradição e talvez também por outro motivo:
ser necessário um acto do inimputável tal que, se assumido por alguém com
discernimento, pudesse ser taxado de culposo.

Mas dentro da grande área da responsabilidade independente de culpa
(objectiva) parece que deveremos distinguir diversos fundamentos. Não se
trata agora de distinguir modalidades ou espécies da responsabilidade extra-
contratual, apenas de discutir o fundamento da responsabilidade objectiva.

Olhando para a 1.ª hipótese prevista na Subsecção respectiva do nosso
código (art. 500), verificamos que o comitente, respondendo embora inde-
pendentemente de culpa (n.º 1), pode depois exigir do comissário tudo
quanto houver prestado (n.º 3). Ora, respondendo pelo risco, ele deveria
suportar em definitivo a indemnização, o que não acontece; apenas corre
o risco de insolvência do comissário. Além de que as actividades de que
encarrega o comissário podem ser as mais pacíficas deste mundo. Em
vez da ideia de “risco” parece mais consentâneo com os dados legais cha-
mar a terreno a de “garantia” (27).
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(26) J. M. ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Vol. I, 10.ª edição, Coim-
bra, Almedina, 2000, págs. 524-525; M. J. ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 8.ª edi-
ção, Coimbra, Almedina, 2000, págs. 592-594. Neste âmbito nos parece de inserir a res-
ponsabilidade pela ruptura dos esponsais.

(27) Jacques FLOUR / Jean-Luc AUBERT, Droit Civil, les Obligations, Vol. II, Armand
Colin, Paris, 1981, págs. 235 s.; MAZEAUD / TUNC, Traité de la Responsabilité Civile,
tome I, 6e édition, n.os 928 s.
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Na responsabilidade do produtor, a lei descrimina positivamente, a
propósito dos danos em coisas, o consumidor (28). E a responsabilidade
existe para todos os produtos, sejam ou não perigosos. Não há qualquer
“risco específico”. Esta particular espécie de responsabilidade objectiva
parece prender-se muito directamente à ideia da protecção do consumi-
dor (29).

Responsabilidades objectivas estão ainda previstas a favor das pes-
soas que aceitam sujeitar-se a ensaios clínicos ou a doar órgãos, riscos
que assumem voluntariamente (30). O direito de indemnização parece
agora um prémio a quem aceita correr riscos no interesse de outrem ou da
colectividade.

II — REGRAS GERAIS

3. Medidas preventivas

Sem dano não há responsabilidade, assume-o o próprio art. 483, n.º 1.
Mas isto não significa que não possa haver lugar a medidas preventivas,
exigindo um mero ilícito objectivo (não a culpa), destinadas a evitar a
consumação de uma ofensa, a repetição ou o agravamento da ofensa já
cometida (31).

A questão foi analisada com pormenor nos trabalhos preparatórios (32)
e o Anteprojecto consagrava o instituto com carácter geral (33). Desapa-
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(28) Art. 8.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de Novembro.
(29) Cfr. João CALVÃO DA SILVA, Responsabilidade Civil do Produtor, Almedina,

Coimbra, 1990, págs. 81 s. e 451 s. Chamando a atenção para este ponto de vista na evo-
lução do direito comparado, João de CASTRO MENDES, Direito Comparado, com a colabo-
ração de A. RIBEIRO MENDES e M. Fernanda RODRIGUES, AAFDL, Lisboa, 1982-1983,
págs. 397 s.

(30) Lei n.º 12/93, de 22 de Abril, e Decreto-Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, res-
pectivamente arts. 9.º e 14.º

(31) Gerhard HOHLOCH, Die negatorischen Ansprüche und ihre Beziehungen zum
Schadensersatsrecht, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main, 1976.

(32) VAZ SERRA, “Obrigação de Indemnização (...). Direito de abstenção e de remo-
ção”, BMJ n.º 84, págs. 5 s. e 260 s.

(33) Art. 768, com a epígrafe “medidas preventivas”. “1. Se houver justo receio de
ofensa antijurídica a bens juridicamente protegidos, pode o titular destes bens exigir que o
ofensor eventual se abstenha de os ofender. Quando tais bens não tenham ainda sido lesa-
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recida a correspondente disposição, a lei substantiva apenas estabelece
abertamente esta possibilidade em matéria de direitos de personalidade
(art. 70, n.º 2) (34) e de defesa da posse (art. 1276) (35).

4. Pressupostos ou requisitos

Sempre que se verificarem os pressupostos (36) ou requisitos (37) do
art. 483, n.º 1, nasce uma obrigação de reparar os danos causados.

Eles reconduzem-se, segundo a arrumação mais corrente, à existência
de um facto humano qualificável como ilícito, nexo de imputação do facto
ao agente, nexo de causalidade e dano; por vezes aparece autonomizada a
consideração do “fim de protecção da norma”.

E note-se que estes são os requisitos de qualquer das três modalida-
des fundamentais de responsabilidade civil. O que varia é o facto ilícito
que está na origem do nascimento da obrigação: a violação de um mero
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dos por aquele de quem se exige a abstenção, é necessário que o receio seja de lesão
grave. 2. Aquele, cujos bens juridicamente protegidos se encontrarem lesados contra direito
por uma situação duradoura, pode exigir que esta situação seja removida. 3. Os direitos,
de que tratam os parágrafos anteriores, não depenem de culpa do lesante efectivo ou even-
tual. 4. Na decisão que julgar procedente o pedido, deve estabelecer-se uma pena pecuniá-
ria para a hipótese de não-cumprimento antijurídico e culposo (...). 5. O tribunal pode, a
requerimento do autor, condenar o obrigado à prestação de caução por determinado tempo
para os danos que derivarem de ulteriores factos lesivos. 6. A circunstância de a Admi-
nistração ter autorizado determinada actividade ou instalação não obsta a que se tomem as
medidas previstas nos parágrafos antecedentes, mesmo que terceiros tenham sido convidados
a deduzir a oposição que tivessem e a tenham omitido. As referidas medidas podem ir até
ao encerramento ou cessação da actividade, se outras medidas não forem possíveis ou
forem ineficazes. 7. A dispensa pela Administração de certas cautelas não impede que o
tribunal as imponha nos termos deste artigo; e o facto de o tribunal ter ordenado determi-
nadas medidas não se opõe a que, não sendo elas cumpridas ou sendo ineficazes, se tomem
outras.”

(34) Rabindranath V. A. CAPELO DE SOUSA, O Direito Geral de Personalidade, Coim-
bra Editora, 1995, págs. 472 s. V. o art. 6.º do “Esboço de um Anteprojecto de Código das
Pessoas e da Família, na Parte Relativa ao Começo e Termo da Personalidade Jurídica, aos
Direitos de Personalidade, ao Domicílio”, sep. BMJ n.º 102, da autoria de Manuel de
ANDRADE.

(35) V. José de OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, Reais, 5.ª edição, Coimbra Editora,
2000, n.ºs 49 e 52.

(36) Fernando S. L. PESSOA JORGE, Ensaio Sobre os Pressuposto da Responsabilidade
Civil, Almedina, Coimbra, 1968.

(37) VAZ SERRA, “Requisitos da responsabilidade Civil”, BMJ n.º 92, págs. 38 s.
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dever de conduta imposto pela boa fé, no âmbito da “relação obrigacional
de negociações contratuais”, de uma obrigação em sentido técnico, seja
qual for a sua fonte, na obrigacional ou contratual (embora possa estar
igualmente em causa um outro dever de conduta, art. 762, n.º 2), e, tipi-
camente, de um direito absoluto, nos delitos.

a) Facto
O facto humano dominável ou controlável pela vontade (o que exclui

os actos puramente reflexos ou praticados com vis absoluta) pode consis-
tir numa acção ou numa omissão (38).

Todavia, a omissão apenas é equiparável à acção quando existia o
dever jurídico de agir. Tendo o legislador decidido manter no Código
Civil uma disposição atinente à responsabilidade por omissões (art. 486),
apesar de despida do que de inovador aparecia no anteprojecto (39), pode
parecer indispensável que o dever de praticar o acto omitido resulte da
lei ou de negócio jurídico.

Mas não é assim, visto que a equiparação de certas abstenções a uma
comissão (comissão por omissão) não enfrenta no direito civil as os mes-
mos obstáculos que no direito penal, onde vigora o princípio nulla poene
sine lege (40). Não há impedimento metodológico a uma extensão analó-
gica da responsabilidade por acção à omissão (41). De entre os grupos de
casos discutidos na doutrina (42), destaca-se pela sua importância o dos
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(38) Aqui reside a principal objecção contra a teoria finalista da acção, que pretende
transportar o conceito filosófico de acção (o qual apenas abrange o agir intencionado) para
o campo da ciência do direito. A teoria finalista, a fim de incluir todos os delitos negli-
gentes, terá de trabalhar com dois conceitos de acção diferentes. V. Wolfgang FIKENTS-
CHER, Schuldrecht, 9. Auflage, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1997, pág. 729 (núm.
lat. 1192), e Karl LARENZ, “Rechtswidrigkeit und Handlungsbegriff in Zivilrecht”, in FS Dölle,
Band I, Tübingen, 1963, págs. 169-200.

(39) Para uma indicação sintética da correspondência entre as disposições do Código
Civil e as do anteprojecto, v. o Código Civil, Texto Revisto, Prefácio e Notas de Adriano
Paes da Silva VAZ SERRA, Atlântida Editora, Coimbra, 1967.

(40) Cfr. António Castanheira NEVES, Princípio da Legalidade Criminal, o seu Pro-
blema Jurídico e o seu Critério Dogmático, sep. do número esp. do BFD “Estudos de
Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia”, Coimbra, 1988.

(41) VAZ SERRA, BMJ n.º 84, pág. 113. Considerando desaconselhável a utilização da
terminologia “posição de garante”, corrente na literatura penalística, Erwin DEUTSCH, Haf-
tungsrecht, pág. 68, nl. 101.

(42) FIKENTSCHER, pág. 731, nl. 1194.
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“deveres de prevenção do perigo” (43) ou “deveres no tráfico” (44), cujo
núcleo reside na ideia de que aquele que abre uma fonte de perigos ou em
cuja esfera de poder se dá uma situação produtora de riscos tem o dever
de agir para impedir ou eliminar esses riscos (45).

b) Ilicitude

Em sentido amplo, ilicitude significa contrariedade ao direito. Nesta
acepção, o conceito pode ser utilizado nos mais variados ramos de direito,
privado ou público (46). No direito da responsabilidade está em causa
uma reacção contra danos. O conceito terá de ser mais restrito, tendo o
código optado por especificar as duas principais modalidades que a ilici-
tude pode revestir: violação dos direitos de outrem e de disposições legais
destinadas a proteger interesses alheios (art. 483, n.º 1).

Vaz Serra estudara em separado a questão da violação dos direitos de
crédito por parte de terceiros, defendendo a posição de que só deveria
originar um dever de indemnizar quando se pudesse dizer constituir um
abuso do direito (47). Ao referir-se à violação dos direitos de outrem tinha
exclusivamente em vista os direitos absolutos (48), sendo certo que ao
incumprimento dos direitos de crédito sempre serão aplicáveis, como vimos,
as disposições sobre o inadimplemento obrigacional.

De qualquer forma, a resposta à questão do efeito externo não deve ser
colocada na dependência da mera interpretação da letra ou da sistematização
da lei. Estão em causa problemas de valoração.
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(43) J. M. ANTUNES VARELA, anot. ao Ac. do STJ de 26 de Março de 1980, na Rev.
Leg. Jur., ano 114, págs. 40-41 e 72 s.

(44) Christian von BAR, Verkehrspflichten, Richterliche Gefahrsteurungsgebote im
deutschen Deliktsrecht, Köln/Berlin/Bonn/München, 1980.

(45) V. os n.º 2 e 3 do art. 738 do anteprojecto. No direito português, a necessidade
do recurso a esta teoria é bem menor do que em outros países, face à solução consagrada
em matéria de danos causados por coisas, animais e actividades perigosas (art. 493).

(46) Karl OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I. Band, Allgemeiner teil, 4.
Auflage, Schultess, Zürich, 1975, pág. 128.

(47) “Responsabilidade de Terceiros no Não-Cumprimento de Obrigações”, BMJ
n.º 85, págs. 345 s., e art. 734 do Anteprojecto: “o terceiro, por facto de quem os direitos
de crédito não são satisfeitos, não incorre em responsabilidade para com os respectivos cre-
dores, salvo no caso de abuso do direito ...”.

(48) “Requisitos da Responsabilidade (...)”, BMJ n.º 92, págs. 37 s. e 112.
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A nossa posição tem sido negativa a respeito da utilização da teoria
da eficácia externa como modo de resolver o problema da interferência de
terceiros nos direitos de crédito, com prejuízo do credor. Principalmente (49)
porque, perante interesses (do credor e do terceiro) que se apresentam à par-
tida como de igual valia (50), não parece prudente fazer uma escolha ante-
cipada. A ilicitude, com a inerente sobreposição de uns interesses a outros,
pressupõe uma desigualdade no plano da valoração (51).

Além de que dispomos de um instrumento suficientemente dúctil para
ponderar as circunstâncias do caso e responsabilizar o terceiro, quando
essa for a solução mais justa: a teoria do abuso do direito.

Em todo o caso, a lei, ao não empregar a expressão “direitos absolu-
tos”, deixa margem hermenêutica para um aperfeiçoamento progressivo do
direito. Lá onde se demonstrar o merecimento de um determinado direito
relativo para consubstanciar o juízo de desaprovação da ordem jurídica
que subjaz à cominação de um dever de indemnizar, não existe obstáculo
metodológico.

Neste plano, temos hesitado um pouco com respeito à hipótese de
indução dolosa à quebra do contrato. Normalmente — costumamos afir-
má-lo —, quando alguém induz o devedor a não cumprir, para daí retirar
vantagem, sabendo que o credor irá sofrer prejuízos, normalmente, dizíamos,
justificar-se-á a responsabilização desse terceiro (52). Sendo assim, pode duvi-
dar-se sobre se não será então preferível aceitar que, nestas circunstâncias,
o crédito merece ser delitualmente protegido, de uma forma directa (53).
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(49) De lege lata, parece-nos falar abertamente contra o reconhecimento do efeito externo
o modo como o código civil regula os efeitos do contrato-promessa e do pacto de preferência
em relação a terceiros (arts. 413 e 421), bem assim como art. 495, n.º 3, a contrario sensu.

(50) Apostolos GEORGIADES, “Standpunkt und Entwicklung des griechischen Delikts-
rechts”, in FS Larenz zum 80. Geburtstag, págs. 175 s. e 187.

(51) Adriano DE CUPIS, Il Danno, Vol. I, 3.ª edição, Milano, 1979, pág. 11.
(52) Segundo A. FERRER-CORREIA, “Da responsabilidade do terceiro que coopera com

o devedor na violação de uma pacto de preferência”, RLJ, ano 98, 355-360, e 369-374, na
hipótese de cooperação de terceiro na violação de um pacto de preferência haveria sempre,
em princípio, um abuso do direito. Na jurisprudência, pronunciaram-se a favor do efeito
externo as decisões do STJ de 16 de Julho de 1964, RLJ, ano 98, págs. 19 s. (com anot.
crítica de VAZ SERRA, págs. 25 s.), e de 25 de Outubro de 1993, CJ, Tomo III, págs. 86
s. (= BMJ n.º 430, págs. 455 s.); contra, Ac. STJ de 17 de Junho de 1969, BMJ n.º 188,
págs. 146 s., e de 27 de Janeiro de 1993, CJSTJ, Tomo I, págs. 84 s., e o Ac. da Relação
do Porto de 10 de Março de 1994, CJ, II, págs. 197 s.

(53) Cfr. ERMAN / SCHIEMANN, BGB, 11. Auflage, 2004, anots. 28-30 ao § 826; Giam-
paolo Dalle Vedove, Lo Storno di Dipendenti Nella Disciplina Della Concorrenza, Cedam,
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Costuma dizer-se que o preenchimento do Tatbestand (violação de
um direito absoluto) indicia a ilicitude (54). Mas isso não acontece quando
estiver em causa um direito-quadro, especialmente o direito geral de per-
sonalidade (55). Nestas situações, o juízo de ilicitude pressupõe necessa-
riamente (56) uma ponderação do valor da acção e do desvalor do resultado,
de bens e de interesses (57).

Inexiste uma noção universal de danos pura, mera ou primariamente
patrimoniais (58), conceito aliás inteiramente desconhecido em alguns paí-
ses (59). No entanto, ela tende a ser obtida pela negativa. V. g., na lei da
responsabilidade civil da Suécia (de 1972), não muito longe do que encon-
tramos no âmbito da common law (60), este prejuízo é definido como
“um dano económico que surge sem conexão com danos pessoais ou na
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Padova, 1992, e Helmut KOZIOL, Die Beeinträchtigung fremder Forderungsrechte, Sprin-
ger Verlag, Berlin-New York, 1967.

(54) Podendo embora intervir uma causa de justificação; v. arts. 335 s.
(55) Isto é de resto válido em relação a diversos direitos de personalidade particula-

res ou a aspectos neles integrados (cfr., todavia, Paulo MOTA PINTO, “O Direito ao Livre
Desenvolvimento da Personalidade”, in Portugal-Brasil Ano 2000, Tema Direito, Studia Iuri-
dica — 40, Coimbra Editora, 1999, 149 s., em especial págs. 178 s.). V. por exemplo, quanto
ao direito ao repouso (direito à integridade física), o Ac. do STJ de 22 de Fevereiro de 2000
(Revista n.º 1084/1999, 6.ª secção). Contra o reconhecimento da figura do direito geral
de personalidade, José de OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, Teoria Geral, Vol. I, 2.ª edi-
ção, Coimbra Editora, 2000, págs. 86 s.

(56) Esse será o modo normal de proceder para os adeptos da teoria da “ilicitude da
conduta”, por oposição com a teoria da “ilicitude do resultado”. Sobre o estado da ques-
tão v. Erwin DEUTSCH, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt, 2. Auflage, Carl Hey-
manns, Köln (…), 1995, págs. 433 s., em especial págs. 443 s. No sentido de uma com-
binação das duas teorias, LARENZ / CANARIS, págs. 364-367.

(57) FIKENTSCHER, págs. 749 s., com referência, igualmente, ao “direito à empresa”.
(58) Filippo RANIERI, Europäisches Obligationenrecht, Lehr- und Textbuch, Sprin-

ger, Wien-New York, 1999, cap. 6, págs. 139-180.
(59) Christian LAPOYADE DESCHAMPS inicia com estas palavras o relatório francês

no colóquio internacional realizado pelo United Kingdom National Committee of Compa-
rative Law, em Norwich, Setembro de 1994: Le problème du dommage économique pur est
difficile à traiter pour un juriste français, car celui-ci, a priori, ne connaît ni le problème,
ni même l’expression! (in Civil Liability for Pure Economic Loss, edited by Efstathios
K. BANAKAS, Kluwer Law International, London-The hague-Boston, 1996, pág. 89).

(60) Alastair MULLIS & Ken OLIPHANT, Torts, second edition, Macmillan Press,
Houndmills-London, 1997, págs. 47 s., e D. W. ROBERTSON, in MARKESINIS / DEAKIN, Tort
Law, third edition, Clarendon Press, Oxford, 1994, págs. 198 s.
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propriedade sofridos por alguém” (61), isto para o efeito de se estabele-
cer que só é em princípio indemnizável se tiver lugar a prática de um
crime (62).

No direito português, apenas sendo protegidos, de plano, os bens ou
interesses incorporados num direito subjectivo (absoluto), dano econó-
mico puro será o prejuízo económico sofrido por alguém, sem prévia vio-
lação de um direito subjectivo. Este pure economic loss aparece-nos
pois, em princípio, como um damnum sine injuria. Isto porque não existe
um direito ao património, como tal. Só será ressarcível (inexistindo con-
trato ou outra relação especial) se se verificar a violação de uma dispo-
sição legal de protecção ou a actuação do agente implicar um abuso do
direito.

A causação deste tipo de danos pode ter lugar através de modos muito
diversos (63). Típicas são as situações em que a danificação negligente de
um cabo de energia eléctrica provoca a interrupção da laboração de uma
empresa (sem causar outros danos) à qual a proprietária da instalação for-
necia electricidade (cable cases) (64), bem como os provocados por uma
informação económica ou financeira inexacta, v. g. sobre a solvabilidade de
uma pessoa ou o valor de uma empresa (65).
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(61) Cap. 1., § 2. Tradução inglesa em Walter van GERVEN, cit. na n. (15), pág. 44;
tradução alemã em Christian v. BAR (Hrsg.), Deliktsrecht in Europa, Landesberichte, Carl
Heymanns Verlag, Köln (...), 1994, pág. 102.

(62) Cap. 2., § 4.
(63) LAWSON / MARKESINIS, Tortious liability for unintentional harm in the Common

law and the Civil law, Vol. I, Cambridge University Press, Cambridge (…), 1982, págs. 80
s.; E. BANAKAS, Tortious Liability for Pure Economic Loss: A Comparative Study, Athens,
1989.

(64) V. o nosso estudo sobre Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Coimbra, 1989, págs. 199 s. e 257 s., bem como o 1.º dos casos abordados
em The Limits of Expanding Liability, Eight Fundamental Cases in a Comparative Pers-
pective, J. SPIER (Ed.), Kluwer Law International, 1998. Para o direito inglês, v. os diver-
sos casos analisados por Tony WEIR, A Casebook on Tort, Ninth Edition, Sweet & Max-
well, London, 2000, págs. 43 s. Um sector importante foi o da responsabilidade das
autoridades públicas (em especial, municipais) por negligente verificação ou inspecção de
projectos de construção, Andrew GRUB / Alastair C. MULLIS, “An Unfair Law For Dange-
rous Products: The Fall Of Anns”, The Conveyancer And Property Lawyer, May-June
1991, págs. 225-243.

(65) Stathis BANAKAS, “Liability for Incorrect Financial Information: Theory and
Practice in a General Clause System and in a Protected Interests System”, European Review
of Private Law, Vol. 7 (1999), págs. 261 s.
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Na perspectiva de uma aproximação do direito da responsabilidade a
nível europeu, trata-se de uma matéria importante e sensível (66).

A segunda modalidade da ilicitude consiste na violação de uma dis-
posição legal destinada a proteger interesses alheios.

Por esta via, podem ser objecto de protecção bens jurídicos não inte-
grados em direito absolutos (desde logo danos patrimoniais puros) (67),
alargando-se com isso o campo dos danos ressarcíveis (68).

Por outro lado, mesmo em relação a bens jurídicos já protegidos ao
abrigo da primeira modalidade, esta técnica tem um interesse autónomo com
respeito a delitos de perigo abstracto, v. g. as normas do Código da Estrada
sobre limites de velocidade ou sinais de paragem obrigatória. É que a
culpa só tem de se referir à infracção da norma, não à violação dos bens
jurídicos, de forma que o agente responde mesmo quando a verificação de
um dano não era previsível (69).

Com respeito a este tipo de disposições legais, a orientação domi-
nante vai aliás no sentido de que, provada a infracção da norma, deve pre-
sumir-se a existência de culpa (70).

Para preencher os requisitos, além da violação de uma disposição
legal (lei em sentido material) (71), é necessário que esta tenha em vista a

Rudimentos da responsabilidade civil 365

(66) Jan M. Van DUNNÉ, “Liability for Pure Economic Loss: Rule or Exception?
A Comparatist’s View of the Civil Law — Common Law Split on Compensation of
Non-physical Damage in Tort Law”, European Review of Private Law, Vol. 7 (1999), págs.
397-428; Christian von BAR, Gemeineuropäisches Deliktsrecht, Band II, Verlag C. H.
Beck, München, 1999, págs. 36 s., em especial págs. 53-57.

(67) Para caracterizarem as duas modalidades de ilicitude, alguns autores distinguem
a lesão de interesses directamente protegidos pelo direito (os integrados em direitos sub-
jectivos absolutos) e a lesão de interesses indirectamente protegidos, aqueles que o são
através de uma disposição legal com esse objectivo. V. DESCHENAUX / TERCIER, La Res-
ponsabilité Civile, 2.e édition, Staempfli, Berne, 1982, págs. 70-72.

(68) VAZ SERRA, “Requisitos da Responsabilidade”, BMJ n.º 92, págs. 94-95, observa
que a importância deste modalidade de ilicitude se reduziu drasticamente com o reconhe-
cimento de um direito geral de personalidade.

(69) LARENZ / CANARIS, § 77, I.1.b), e, com maior desenvolvimento, Martin KAROL-
LUS, Funktion und Dogmatik der Haftung aus Schutzgesetzverletzung, Zugleich ein Bei-
trag zum Delikssystem des ABGB und zur Haftung für casus mixtus, Springer-Verlad,
Wien-New York, 1992, págs. 91 s. e 263 s.

(70) Ac. da Relação de Coimbra de 30 de Maio de 1996, BMJ n.º 457, pág. 458; Ac.
do STJ de 10 de Março de 1998, BMJ n.º 475, pág. 635.

(71) SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Informações, pág. 246.
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protecção de particulares contra danos e que o prejuízo se situe dentro do
âmbito de protecção pessoal e material (danos pessoais, em coisas ou
meramente patrimoniais) (72).

A determinação do fim de protecção da norma é, não raro, uma tarefa
árdua (73). Como critério auxiliar, alguns autores propõem que a distinção
entre a violação de bens jurídicos protegidos através da atribuição de direi-
tos absolutos e danos puramente patrimoniais volte a ser tida em conta. Em
relação a este segundo tipo de danos, impor-se-ia grande prudência na
atribuição do carácter de disposição legal de protecção; em princípio, só
deveria ser reconhecido com respeito a normas de carácter penal (74).

Finalmente, pode existir uma conduta ilícita quando o dano é cau-
sado com abuso do direito (75). Em áreas não cobertas pelas modalidades
anteriores, nomeadamente em matéria de danos patrimoniais primários, se
não estiver disponível uma lei de protecção, só esta via permite ao lesado
ressarcir-se.

Tendo renunciado a incluir na secção da responsabilidade civil normas
especificamente atinentes ao abuso do direito (76), o nosso código deixa aos
tribunais e à doutrina a tarefa do aproveitamento delitual do art. 334.

Das suas três vertentes, tem reduzido interesse a da boa fé porque
esta, de acordo com a concepção dominante, pressupõe uma relação jurí-
dica especial (77), que tipicamente falta no terreno puramente delitual, que
primariamente nos ocupa. Numa sociedade em que a atribuição dos direi-
tos subjectivos não esteja funcionalizada, também não se pode esperar
muito (pelo que toca à responsabilidade civil) da vertente “fim económico
ou social”. Resta como essencial o excesso manifesto dos limites impos-
tos pelos bons costumes.
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(72) Além de KAROLLUS, passim, v. a exposição de Helmut KOZIOL, Österreichisches
Haftpflichtrecht, 2. Auflage, Wien, Manz Verlag, 1984, págs. 100 s., e Dieter MEDICUS,
Schuldrecht II, Besonderer Teil, 12. Auflage, Verlag C. H. Beck, München, 2004, § 142, II.

(73) SINDE MONTEIRO, ob. cit., págs. 249 s.
(74) LARENZ / CANARIS, § 77 II 4.
(75) Responsabilidade por Informações, pág. 547.
(76) V. Fernando A. CUNHA E SÁ, Abuso do Direito, Cadernos de Ciência e Técnica

Fiscal, Ministério das Finanças, Lisboa, 1973, págs. 114 s.; cfr. VAZ SERRA, “Abuso do direito
(em matéria de responsabilidade civil)”, BMJ n.º 85, págs. 243 s., 252 e 327-328.

(77) Orlando de CARVALHO, Teoria Geral do Direito Civil, Sumários Desenvolvidos,
Coimbra, 1981, págs. 55-56; António Manuel da Rocha MENEZES CORDEIRO, Da Boa Fé No
Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1984 (2 vols.), págs. 645-648, 760 e 1223.
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A formulação aberta da nossa lei concede alguma liberdade ao intér-
prete. Preocupar-nos-emos apenas com o conteúdo delitual mínimo do
abuso do direito, isto é, com os requisitos cuja presença permite afirmar de
plano a ilicitude, com o consequente nascimento de uma obrigação de
indemnizar.

De acordo com o que nos parece constituir uma espécie de fundo
cultural comum europeu (78), esses requisitos são dois, permitindo-nos for-
mular a seguinte regra: a conduta do agente será ilícita quando, de uma
forma ofensiva para os bons costumes se causam dolosamente danos a
outrem (79).

No que respeita à contrariedade aos bons costumes, parece-nos deve-
rem distinguir-se as situações em que está em causa o exercício de um
direito especial e aqueloutras em que o agente se encontra no exercício da
sua liberdade geral de agir (80).

Existindo um direito especial, a regra é a de que o seu titular o pode
exercer mesmo com prejuízo de outrem. A ofensa dos bons costumes
pressuporá circunstâncias bem particulares, nomeadamente que a verifica-
ção do dano não esteja em relação com um interesse justificado da outra
parte (81).

Diferentemente quando estiver em causa a liberdade geral de agir (82).
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(78) Cfr. § 826 do BGB, § 1295/2 do ABGB, art. 919 do Código Civil grego e
art. 41/2 do Código da Obrigações da Suíça.

(79) Responsabilidade por Informações, pág. 552.
(80) MEDICUS, Schuldrecht II, nls. 840-841. Esta distinção é tida em conta pelo §

1295/2 do Código Civil Geral da Áustria, nos termos do qual “é também responsável
aquele que causa intencionalmente o dano de uma forma ofensiva para os bons costumes;
todavia, no caso de isto acontecer no exercício de um direito, somente então quando o
exercício do direito tinha manifestamente o objectivo de causar dano ao outro”.

(81) Hans MERZ, “Vom Schikaneverbot zum Rechtsmissbrauch”, ZfRV 18 (1977),
págs. 162-176; Jorge Manuel COUTINHO DE ABREU, Do Abuso do Direito, Almedina, Coim-
bra, 1999.

(82) Alguns autores entendem que o art. 334 não pode receber aplicação quando o
agente não estiver no uso de um direito subjectivo ou de uma outra posição jurídica espe-
cífica (assim, Manuel A. CARNEIRO DA FRADA, Uma «Terceira Via» No Direito da Res-
ponsabilidade civil?, Almedina, Coimbra, 1997, pág. 61), sem no entanto negarem que se
deve reconhecer uma “proibição genérica de condutas danosas contrárias aos bons cos-
tumes, independentemente da verificação de uma situação de abuso de direito stricto sensu”
(ob. cit., pág. 63). Ora a verdade é que não temos no sistema jurídico português uma
outra norma a que recorrer para cunhar com a mácula da ilicitude aqueles comportamen-
tos (v. a nossa Responsabilidade por Informações, n. 325 da pág. 547), pelo que, parece,
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Ao conceito de bons costumes parece dever ser atribuído o mesmo conteúdo
que quando utilizado em outros sectores da ordem jurídica (em especial nos
arts. 280 e 281) (83), embora a diferente finalidade de regulação possa
implicar resultados não simétricos (84).

Têm de ser tidas em conta as máximas da “moral social”, embora se
tenha de usar de prudência, pois não pode aceitar-se acriticamente a con-
cepção dominante (85).

Os bons costumes não devem ser vistos apenas pelo prisma de uma
ética individual, antes abranger o sector de uma ética de ordenação (“prin-
cípios de boa ordenação de uma sociedade”), em que se integram os deve-
res fundamentais das diversas profissões (86).

No fundo, está em causa a concretização do mínimo ético.
Se o agente, além de ter uma conduta ofensiva dos bons costumes,

actuou com dolo de lesão, então a imposição de uma obrigação de indem-
nizar não parece suscitar dúvida.

É certo que a nossa lei não impõe esta dupla verificação (ofensa dos
bons costumes e dolo de lesão). Mas, metodologicamente, parece prefe-
rível este procedimento. Desde logo porque nem sempre a causação dolosa
de danos é ofensiva dos bons costumes (embora essa deva ser a regra). V. g.
a empresa que utiliza métodos agressivos para roubar clientela ao seu vizi-
nho ou concorrente não está por isso, sem mais, a praticar um acto con-
trário aos bons costumes ou “às normas e usos honestos”.

Sinde Monteiro368

terá de se aceitar a existência de uma norma de direito não escrito, paralela ao art. 334. Nada
temos contra isso, a não ser que se nos afigura desnecessário e forçado.

Jürgen SCHMIDT, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Zwei-
tes Buch, §§ 241-242, 12. Auflage, Berlin, 1981, anot. 243 ao § 242, diz-nos que a cau-
sação dolosa de danos contra os bons costumes através do abuso do direito constitui ape-
nas uma pequena parte dos actos lesivos a que se aplica o § 826. Denotando uma diferente
concepção teórica, considera porém Arndt TEICHMANN, Soergel BGB, Band 2/1, Schul-
drecht I (§§ 241-432), 12 Auflage, 1990, anot. 131 ao § 242, que todo o acto lesivo con-
tra os bons costumes constitui um abuso do direito.

(83) Para o sector do direito da concorrência, José de OLIVEIRA ASCENSÃO, Concor-
rência Desleal, AAFDL, 1994, pág. 70, e Teoria Geral do Direito Civil, Vol. IV, Lisboa,
1993, n.º 71 e 91.

(84) SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Informações, págs. 550 e 551.
(85) LARENZ / CANARIS, págs. 449-450.
(86) Helmut COING, “Eine neue Entscheidung zur Haftung der Banken wegen Glaeu-

bigergefaehrdung — Besprechung von BGHZ 75, 96 = WM 1979, 878”, WM 1980,
págs. 1026-1030.
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O que fica exposto diz respeito ao conteúdo delitual mínimo do abuso
do direito; se quisermos, à transformação do art. 334 numa norma delitual
básica. Pensamos que também poderá existir um “excesso manifesto” dos
limites impostos pelos bons costumes mesmo sem dolo de lesão (87). Isso
exigiria porém uma análise sectorial (88).

c) Nexo de imputação

Para que o agente possa ser censurado pela prática de um facto ilícito
é em primeiro lugar necessário que possua capacidade delitual (89) (impu-
tabilidade), a avaliar em concreto, tendo em conta a personalidade do
agente e o acto em causa (90).

Em consonância com o espírito do n.º 1 do art. 488, requer-se que
o agente tenha a capacidade natural para discernir e apreciar o carácter
ilícito do seu acto (elemento intelectual), bem como a faculdade de
dirigir o seu comportamento de acordo com essa avaliação (elemento
volitivo).

Na actio libera in causa (última parte daquele n.º 1) parece não exis-
tir uma excepção ao princípio da culpa, porque o agente se colocou (cul-
posamente) numa situação (transitória) de incapacidade.

A lei apenas presume a falta de imputabilidade em relação aos meno-
res de sete anos bem como nos interditos por anomalia psíquica (art. 488,
n.º 2). Quanto à idade de sete anos, pensamos que a fasquia está colo-
cada demasiado baixo (91).

Vimos porém que um não imputável pode ser equitativamente onerado
com uma obrigação de indemnização, desde que não seja possível obter uma
reparação do obrigado à vigilância (art. 489), sendo de exigir um facto
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(87) Apesar de o nosso código consagrar uma concepção objectiva do abuso do
direito, para efeitos de responsabilidade civil não deixar de se exigir culpa. V. VAZ SERRA,
“Abuso do Direito”, cit., BMJ n.º 85, pág. 259.

(88) Para o campo da responsabilidade por informações, v. a nossa dissertação cit.,
em especial págs. 455 s.

(89) Criticando esta terminologia, CARBONNIER, n.º 224.
(90) Pierre ENGEL, Traité des Obligations en Droit Suisse, 2e édition, Editions Staemp-

fli, Berne, 1997, págs. 461 s.
(91) Cfr. Jörg MAY, Minderjährigkeit und Haftung, Verlag Shaker, Aachen, 1995, e

Katrin THIEL, Das zur Beschränkung der Haftung Minderjähriger, Mohr Siebeck, Tüben-
gen, 2002.
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que, se praticado por alguém com discernimento, fosse considerado cul-
poso (92).

Culpa é a reprovabilidade ou censurabilidade de um comportamento
ilícito. Age com culpa quem adopta uma conduta (ilícita) que poderia e
deveria ter evitado.

A distinção entre a culpa intencional ou dolo e a culpa por negli-
gência não tem no direito civil uma importância tão fundamental como no
direito criminal, já que a mera culpa ou negligência gera em regra o dever
de indemnizar. Todavia, ela releva para efeitos de o juiz poder fixar a
indemnização em montante inferior ao dano (art. 494), além de que, por
vezes, a lei exige o dolo como fundamento da responsabilidade (arts. 957,
n.º 1, 1134 e 1151).

Existe dolo quando o agente quis um resultado ilícito, o que supõe
consciência e vontade, isto é, a representação do resultado ilícito e a sua
aceitação.

Haverá dolo directo (dolus specialis) quando o autor quis directa-
mente o resultado que se produziu; dolo necessário (dolus principalis) se
não quis directamente o resultado, mas o aceitou porque necessário à
obtenção do objectivo que se tinha proposto; dolo eventual (dolos eventualis)
se o resultado não foi directamente querido nem previsto como conse-
quência lateral necessária, mas se puder dizer que o agente o aceita na
eventualidade de ele se vir a produzir.

Para que se possa afirmar a existência de dolo é necessário que o
autor conheça as circunstâncias que tornam o seu acto ilícito e excluem uma
causa justificativa, podendo pois ser invocado o erro de facto.

Já é mais discutível a questão de saber em que medida o agente pode
invocar um erro de direito, não faltando quem pense que não se deve
fazer suportar pelo lesado o risco da ignorância do direito por parte do
lesante (nul n’est censé ignorer la loi) (93). Parecendo que se deve em prin-
cípio exigir a consciência da ilicitude, deverá abrir-se excepção quando esta
derivar do carácter imoral ou ofensivo dos bons costumes, isto para evitar
premiar uma consciência particularmente embotada para os valores da vida
em sociedade.

Sinde Monteiro370

(92) Cfr. para o direito francês Geneviève VINEY / Patrice JOURDAIN, Traité de Droit
Civil, Les Conditions de la Responsabilité, 2e édition, L.G.D.J., Paris, 1998, págs. 524 s.

(93) DESCHENAUX / TERCIER, ob. cit., pág. 82.
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A negligência é uma culpa não intencional, caracterizada por uma
omissão da diligência devida (para prever ou evitar o resultado ilícito).

Existirá negligência consciente se o agente prevê a possibilidade do
resultado ilícito, mas actua confiando indevidamente em que ele não se pro-
duzirá. Diferentemente do que acontece no dolo eventual, em que o agente
não confia em que o evento não se verifique, na hipótese da negligência
consciente o agente só actua porque confia em que o resultado não se
produzirá. Na negligência inconsciente, o resultado não foi sequer previsto
como possível, mas poderia e deveria tê-lo sido se o agente usasse do
cuidado, atenção ou circunspecção impostos pelas circunstâncias.

Para apurar qual o grau de diligência exigido pela ordem jurídica,
será sempre necessário comparar a conduta do agente com uma "conduta
modelo". Oferecem-se duas possibilidades: ou comparar a conduta do
agente com a que ele tem habitualmente (critério do modelo concreto) ou
referi-la a um modelo abstracto e objectivo, independente da personali-
dade do agente (critério do modelo abstracto) (94).

A apreciação da culpa em concreto consiste unicamente em pôr em
paralelo a conduta habitual do agente e a que ele teve no momento da
prática do facto ilícito. Nesta perspectiva, haverá culpa se o comportamento
não é conforme ao que o autor do facto tem habitualmente. Este critério
coloca portanto um acento particular sobre a personalidade do indivíduo,
o seu modo de vida, os seus hábitos, os seus reflexos, inteligência, quali-
dades e defeitos.

Não é difícil ver que a utilização deste critério levanta objecções
sérias. Se o agente tem o hábito de se conduzir de maneira imprudente, des-
cuidada ou negligente, não lhe será imputada culpa quando uma conduta
semelhante à que costuma adoptar causa um dano a outrem, já que ele se
comportou normalmente. Inversamente, aquele que sempre mostrou a
maior prudência seria responsável pelo mais pequeno deslize à sua conduta
habitual.

A avaliação in concreto conduz afinal de contas à avaliação da res-
ponsabilidade moral do indivíduo. Essencialmente subjectiva, é perigosa
na medida em que não tem em conta a dimensão social da conduta indi-
vidual, eliminando qualquer norma objectiva de conduta (95). O que tem
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(94) Pierre ENGEL, Traité des Obligations, cit., págs. 456-459.
(95) Embora se possa objectar que a ausência de culpa não tem de significar uma abso-

luta lacuna de responsabilidade, desde logo podendo ser chamadas à colação as normas sobre
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de estar em causa é, na verdade, saber se o agente conformou a sua con-
duta pela que é objectivamente exigível na vida em sociedade.

A contrario, o critério da culpa em abstracto responde a estas objec-
ções.

A culpa consistirá agora num afastamento da conduta do agente em
relação à que teria sido adoptada por um tipo abstracto e objectivo de
homem razoável, normalmente prudente e diligente, do bom cidadão, do
bom pai de família.

Averiguar da existência de culpa consistirá pois em comparar a con-
duta do lesante com a de um indivíduo normalmente prudente e diligente,
dotado de uma inteligência e discernimento normais, agindo como um
bom pai de família, e perguntar se este tipo abstracto de indivíduo teria
podido prever ou evitar o evento que causou o dano.

A nossa lei, ao remeter (art. 487, n.º 2) para a “diligência de um bom
pai de família”, aponta claramente no sentido de um critério abstracto.
Mas com isso não fica tudo resolvido.

Será de exigir ao agente apenas uma determinada tensão de vontade,
um certo esforço ou empenho, mas desculpando-se-lhe a sua eventual
inaptidão ou imperícia, por falta de conhecimentos técnicos, forças físicas
ou intelectuais? Bastará pois o zelo e a atenção para excluir a culpa ou,
mais do que isso, requer-se que o agente se conduza como uma pessoa avi-
sada, razoável, capaz, medianamente dotada de capacidades físicas, inte-
lectuais, morais, técnicas, profissionais? Se assim for, o comportamento que
não atinja este nível será imputado a culpa do seu autor, mesmo que sub-
jectivamente este tudo tenha feito para evitar o resultado danoso. Objec-
tivado nestes termos o padrão de conduta, haverá culpa sempre que uma
pessoa não se comporte como é de esperar de um indivíduo da sua cate-
goria.

No primeiro caso, a culpa será entendida como deficiência da vontade;
no segundo como deficiência da conduta. Ali apenas se exige que o indi-
víduo, tal como é, se esforce por cumprir; aqui pretende-se que ele corrija
as suas próprias deficiências ou, em última análise, se abstenha de assumir
compromissos para que não está habilitado.

A lei não resolve com clareza este ponto, não sendo decisivos os
argumentos literais que dela se possam tirar (mais, porventura no sentido

Sinde Monteiro372

a responsabilidade dos inimputáveis. Cfr. KOZIOL, “Objektivierung des Fahrlässigkeitsma
stabes im Schadensersatzrecht?”, AcP 196. Band (1996), págs. 593 s.
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da 1.ª orientação). De lege ferenda, tem-se entendido porém ser prefe-
rível a 2.ª orientação, de resto a que melhor se compagina com o critério
da culpa em abstracto, esse sim, abertamente consagrado no n.º 2 do
art. 487 (96).

No sentido da culpa como deficiência de conduta, podem invocar-se
diversas ordens de argumentos (97).

Em primeiro lugar, o que está fundamentalmente em jogo é saber
quem deve suportar o dano, se o lesante ou o lesado, e não a questão de
saber se aquele deve ou não ser castigado. O aspecto sancionatório é
acessório e lateral na responsabilidade civil, que se ocupa primariamente
com decidir quem deve suportar os danos. Ora parece mais justo que a
inaptidão, a imperícia, a incompetência, a incapacidade intelectual one-
rem o agente do que o lesado. Em geral os interesses deste não são dig-
nos de menor protecção do que os daquele. Desde que não está em causa
impor uma sanção, mas fazer incidir um dano sobre o património de um
ou de outro, é razoável admitir que os interesses da vítima não fiquem a
descoberto; se alguém tem de suportar o prejuízo, que não seja ela, mas
quem os causou pela sua imperícia.

A solução adoptada é também a mais favorável aos interesses gerais
da contratação e do comércio jurídico. A vida em sociedade exige que se
possa contar com um mínimo de qualidades positivas por parte dos outros,
isto é, postula o princípio da confiança na actuação dos outros, que seria
gravemente afectado se fossem admitidas causas de escusa puramente indi-
viduais. Revela-se igualmente a mais educativa, pois constitui um aguilhão
para as pessoas procurarem adaptar o seu comportamento ao que é nor-
malmente exigível no tráfico, trate-se da vida profissional ou de actos
banais, mas susceptíveis de provocar danos graves (como o conduzir um
automóvel).

Nem é de aceitar sem mais a objecção de que a aplicação de um
padrão ou bitola objectiva, exigindo aos indivíduos mais do que eles são
capazes de dar, conduz a uma criptoculpa, uma ficção de culpa, ou uma
"negligência sem culpa" (98).
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(96) Cfr. Jean-Louis BAUDOUIN, La Responsabilité Civile Délictuelle, 3e édition, Les
Editions Yvon Blais, Cowansville (Québec), 1990, págs. 65-68.

(97) Em sentido contrário, v. porém PESSOA JORGE, Ensaio, cit., págs. 326 s.
(98) Albert A. EHRENZWEIG, “Negligence Without Fault”, Cal. L. Rev. LIV (1966),

págs. 1422 s.
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É extremamente difícil estabelecer os limites das capacidades de cada
indivíduo. Se sempre terá de se aceitar a necessidade de uma adaptação a
um padrão médio no que respeita ao elemento vontade (o que pressupõe
que se admite essa possibi1idade), porque não em relação a outras facul-
dades ou capacidades?

Na esmagadora maioria dos casos, um juízo de censura afirmado de
acordo com critérios objectivos, será também fundamentado em relação ao
agente concreto. Existirá em regra uma culpa (subjectivamente conside-
rada) quando alguém empreende uma actividade para que não possui as
necessárias capacidades ou forças, pois as pessoas não devem assumir com-
promissos nem meter-se em "cavalarias" para que não estão preparadas.

Não pode negar-se que, em algumas hipóteses, ao agente faltará o
necessário conhecimento ou discernimento para fazer um juízo correcto
acerca dos limites das suas capacidades. Um exemplo de escola, citado por
Larenz, é o do condutor de um veículo motorizado que, em consequência
de um defeito de visão de que se não apercebera, não viu um ciclista,
atropelando-o; o tribunal condenou-o, considerando que, como todo o auto-
mobilista, ele deveria no mínimo reconhecer os limites da sua capacidade
individual de visão. Que este condutor não tenha podido conhecer aque-
les limites, não o desculpou, por se considerar que um condutor cuida-
doso, dotado de normais capacidades, poderia e deveria ter a consciência
das suas limitações (99). Isto poderá acontecer noutros casos, visto que uma
falta ou defeito pessoal, mesmo não culposo, dos conhecimentos ou capa-
cidades típicas v. g. de um grupo profissional não exclui a negligência.

Introduzem-se assim certos elementos de objectivação e, em
casos-limite, tem de se admitir que a concepção defendida não está total-
mente em consonância com um pensamento de responsabilidade pessoal
estrita. Em teoria, além de uma falta de “cuidado externo” (ou exterior),
exige-se sempre uma falta de “cuidado interno” (ou interior) (100), mas
este aspecto tende a passar para segundo plano.

Como afirma o mesmo autor, "é o preço que o direito civil paga pelo
reconhecimento do princípio da culpa" (101).

Sinde Monteiro374

(99) K. LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, 14. Auflage, Beck, München,
1987, pág. 286.

(100) Erwin DEUTSCHEUTSCHEUTSCHEUTSCH, Fahrlässigkeit und erforderliche Sorgfalt,
págs. 468 s.

(101) LARENZ, ob. cit., pág. 287.
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Sem dúvida que o estabelecimento de um critério tão exigente foi
indispensável para resolver com justiça o problema da distribuição dos
danos que se produzem no contacto social. Esses resultados ninguém os
quer contestar. O que se pergunta, cada vez com maior insistência, é se
se deve utilizar para tal o conceito de culpa ou se esta não deverá antes ser
reconduzida ao núcleo de um julgamento pessoal (102).

Aceite a culpa como conduta deficiente, a desculpabilidade subjectiva
de um comportamento danoso é irrelevante para o direito civil; em cir-
cunstâncias iguais deve ser observado o mesmo cuidado ou diligência.
Um comerciante deve agir com o cuidado e prudência de um comerciante
normal; o médico, o advogado, o agricultor, o empreiteiro, respondem
pelos conhecimentos e capacidades típicas do seu grupo profissional,
medindo-se o grau de diligência pelo que é de exigir a um médico, advo-
gado, etc., normalmente cuidadosos, devendo aliás ser-se extremamente
circunspecto no atendimento dos usos, que podem ser maus, de uma deter-
minada profissão ou sector de actividade económica.

O mesmo se diga em relação aos condutores de veículos motorizados.
Assim, o automobilista que, profundamente preocupado com o estado de
sua mulher que se encontra no leito de um hospital, ao conduzir a sua
viatura para casa, não estando em condições de se concentrar devidamente,
provoca um acidente, não pode ser desculpado pelo seu estado de espírito,
por compreensível que este seja. Nem de uma forma geral o condutor de
um veículo poderá alegar um estado de cansaço, ou o médico poderá invo-
car a incapacidade, provocada pela idade, de se manter ao corrente dos pro-
gressos da ciência; se falecem os conhecimentos pessoais, o doente deverá
ser remetido para outro médico ou a um especialista.

E no entanto a lei fala da diligência de um bom pai de família em face
das circunstâncias de cada caso. Quid iuris?

A objectivação do conceito de negligência não quer significar que
haja um mesmo e absoluto critério, fixado por uma vez para todas as pes-
soas.
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(102) Mauro BUSSANI, As peculiaridades da Noção de Culpa, Livraria do Advogado
Editora, Porto Alegre, 2000, versão portuguesa modificada de La Colpa Soggettiva, Modelli
di valutazione della condotta nella responsabilità extracontrattuale, CEDAM, Padova,
1991, e KOZIOL, “Liability Based on Fault: Subjective or Objective Yardstick?”, Maas-
tricht Journal of European Comparative Law, 1998/2, págs. 11 s. O art. 48a do cit. ante-
projecto de Lei Federal da Suíça sobre a revisão e a unificação do direito da responsabi-
lidade civil prevê um critério subjectivo de culpa.
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Desde logo, a noção de bonus pater familias, como a de “cidadão
honesto”, de "homem razoável“, de “homem prudente e diligente", varia
segundo os imperativos de tempo e lugar, de acordo com as mudanças
sociais e a evolução dos costumes.

Depois, o grau de cuidado que pode e deve ser esperado varia com as
circunstâncias concretas. A idade e o sexo hão-de ser tidos em conta: de
uma criança não se pode esperar a maturidade de um adulto e de uma
mulher a força física de um homem.

Em linha de conta terão de entrar também, além da profissão, a gran-
deza das dificuldades a ultrapassar, a importância e dificuldade da activi-
dade em questão, a sua periculosidade e o seu carácter útil ou não. De uma
forma geral, quanto maior a dificuldade, importância, periculosidade e de
menor utilidade se mostrar a acção, maior será o cuidado exigível.
Também assim quanto mais qualificada for a profissão ou o grau de espe-
cialização (e a fama pessoal) dentro dessa profissão.

Se, num momento de grande perigo, não se tomarem as medidas
aconselháveis para evitar o dano, como um raciocínio a frio aconselharia,
isso pode ser desculpável se não se criou culposamente esse estado de
perigo. Dificuldades imprevistas justificarão um julgamento mais benévolo.

A consideração das circunstâncias do caso atenuará algo as conse-
quências gravosas da objectivação do conceito de negligência.

Para se saber até onde é ilícito ir na consideração das circunstâncias
do caso costuma a doutrina lançar mão da distinção entre "circunstâncias
internas" e "circunstâncias externas", não de todo fácil de apreciar (103).

Como linha de orientação, dir-se-á que o juiz deve ter em conta todas
as circunstâncias que não sejam pessoais ao lesante, entendendo-se por
estas as que se referem à sua individualidade própria, às suas particulari-
dades físicas ou morais. Todas as outras são externas.

Se o julgador considerasse as circunstâncias pessoais, não estaria afi-
nal a comparar a conduta do lesante com a de um homem médio, acabando
por se “meter na pele” ou na consciência do agente, fazendo uma apreciação
in concreto, o que lhe está vedado.

As diversas modalidades de culpa podem ser classificadas de acordo
com a sua gravidade (104). Fala-se de negligência grave ou grosseira
quando o lesante violou as regras mais elementares de prudência, dei-
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(103) Jean-Louis BAUDOUIN, La Responsabilité Civile, cit., pág. 69.
(104) VINEY / JOURDAIN, ob. cit., págs. 545 s.
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xando de tomar precauções que, nas mesmas circunstâncias se impunham
a qualquer pessoa razoável.

A negligência leve ou ligeira define-se pela negativa; o comporta-
mento do lesante, não sendo desculpável, não é particularmente reprová-
vel, podendo ser tomados em conta os motivos, ao menos como índice
para a valoração.

d) Dano

No direito civil, diferentemente do que acontece no direito penal, não
existem delitos de perigo abstracto (105). O dano constitui um pressu-
posto do nascimento desta relação jurídica, cuja finalidade principal reside
justamente na sua reparação (106).

É na obrigação de indemnização, sistematicamente localizada entre
as modalidades das obrigações, que estão regulados os aspectos funda-
mentais respeitantes ao ressarcimento, embora, como vimos, o código
tenha incluído também algumas disposições no sector dos delitos.

O dano consiste numa lesão a um bem ou interesse juridicamente
protegido. Tratando-se de um interesse privado patrimonial, o correspon-
dente prejuízo será avaliável em dinheiro, falando-se de um dano patri-
monial; tratando-se de um interesse de outra natureza, em rigor insuscep-
tível de avaliação pecuniária, o prejuízo designa-se como não patrimonial

Rudimentos da responsabilidade civil 377

(105) Gert BRÜGGEMEIR, Prinzipien des Haftungsrechts, Eine systematische Darstel-
lung auf rechtsvergleichender Grundlage, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1999, págs. 51-52.

(106) Quer nos “princípios de direito contratual europeu” (Ole LANDO / Hugh BEALE,
Eds., Principles of European Contract Law, Parts I and II Combined and Revised, Kluwer
Law International, The Hague / London / Boston, 2000, art. 9:503), quer no projecto da UNI-
DROIT (Princípios relativos aos Contratos Comerciais Internacionais, Instituto Internacional
para a Unificação do Direito Privado, Roma, 1995, versão provisória em língua portu-
guesa publicada pelo Ministério da Justiça, 2000, art. 7.4.4) só é indemnizável o prejuízo
previsível; entre nós, entende-se que a culpa só tem de se referir à violação ou, como é vulgo
dizer-se, a um primeiro dano. A partir daí, trata-se pura e simplesmente de uma questão
de nexo de causalidade; v. Manuel de ANDRADE, Teoria Geral das Obrigações, com a
colaboração de Rui de ALARCÃO, 2.ª edição, Almedina, Coimbra, 1963, pág. 363; Francisco
Manuel PEREIRA COELHO, Obrigações, Sumários das Lições ao Curso de 1966-1967, Coim-
bra, 1967, pág. 169, n.º 159; Fernando S. L. PESSOA JORGE, Ensaio Sobre os Pressuposto
da Responsabilidade Civil, Almedina, Coimbra, 1968, págs. 324 s.; e BYDLINSKI, Prinzipien
(...), págs. 198-199. Cfr. Manuel CORTES ROSA, “A delimitação do prejuízo indemnizável
em direito comparado inglês e francês”, separata do Vol. XIV da RFDUL, Lisboa, 1962. Cfr.,
quanto ao Code Européen des Contrats, o art. 162, n.º 4.
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(vulgo dano moral). Nesta segunda hipótese, não está em causa tornar o
lesado indemne, mas, de acordo com a concepção tradicional, possibilitar
uma compensação que contrabalance o mal sofrido.

A lei dá prevalência ao princípio da reconstituição natural (art. 562),
só devendo a indemnização ser estabelecida em dinheiro quando aquela não
for possível, não reparar integralmente os danos ou for demasiado onerosa
(art. 566, n.º 1).

Quanto ao dano patrimonial, dever indemnizada quer a diminuição
do património em relação em relação ao seu estado anteriormente à lesão
(dano emergente), quer a perda de um ganho ou possibilidade de ganho
futuro (lucro cessante; art. 564, n.º 1).

O ponto de partida do direito civil geral (diferentemente do direito do
trabalho) é o de uma avaliação concreta do dano. Discute-se porém se em
relação a certos tipos de prejuízos, v. g. os que se prendem com a impos-
sibilidade de utilização de um veículo automóvel, não deverá ser aceito um
critério abstracto de avaliação, com o que o conceito de dano deixará de
ser puramente fáctico para se tornar normativo (107).

Na ordem do dia está a discussão sobre a criação de padrões europeus
para a reparação do dano biológico (108), a ressarcibilidade dos danos
morais das pessoas colectivas e a utilidade dos punitive damages (109),
bem como a indemnização por uma wronful life (110).
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(107) V. Júlio GOMES, “O Dano da Privação do Uso”, RDE XII (1986), 169-236;
A. S. ABRANTES GERALDES, Temas da responsabilidade Civil, I Volume, Indemnização do
dano da privação do uso, 2.ª edição, Almedina, 2005, e Susanne WÜRTHWEIN, Zur Pro-
blematik des Schadensersatzes wegen zeitweiligen Verlustes der Nutzungsmöglichkeit, Mohr
Siebeck, Tübingen, 2001.

(108) Por dano biológico entende-se o dano não económico resultante de uma lesão
da integridade física e / ou psíquica objectivamente verificável em termos de patologia.
V. Francesco Donato BUSNELLI, “Perspectives Européennes d’Harmonisation de l’Indemni-
sation des Préjudices Non-Economiques: de l’Expérience Italienne du «Dommage Biologique»
à la «Recommandation» de Trèves”, in Um Código Civil Para A Europa (Colloquia — 8),
Coimbra Editora, 2002, e João ÁLVARO DIAS, Dano Corporal, Quadro Epistemológico e
Aspectos Ressarcitórios, Almedina, Coimbra, 2001.

(109) Geneviève VINEY, “Brèves Remarques À Propos D’Un Arrêt Qui Affecte L’Image
De La Justice Dans L’Opinion — Cass. Ass. Plén., 17 novembre 2000”, JCP 2001/2,
págs. 65-66, e Izhak ENGLARD, The Philosophy of Tort Law, Dartmouth, 1993, págs. 145 s.

(110) “Responsabilité médicale, Réparation du préjudice personnel de l’enfant han-
dicapé lorsque son handicap a été contracté in utero” (Rapport de M. Pierre SARGOS), JCP
2000/50, págs. 2293 s.; Basil MARKESINIS, “Réflexions d’un comparatiste anglais sur et à
partir de l’arrêt Perruche”, Rev trim dr civ 2001, págs. 77 s., e a análise da jurisprudên-
cia por P. JOURDAIN, págs. 149 s.
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No plano da política legislativa merece reanálise a opção do legisla-
dor de só permitir a fixação de uma indemnização sob a forma de renda
mediante requerimento do lesado (art. 567, n.º 1).

e) Nexo de causalidade

Tem-se entendido que o art. 563 aponta na direcção da teoria da cau-
salidade adequada (111), que iremos expor.

Para determinar a causalidade temos de começar com uma operação
intelectual relativamente simples: o resultado lesivo ter-se-ia verificado da
mesma maneira se excluirmos a causa em questão (nomeadamente, o com-
portamento do agente)?

Trata-se aqui de um conceito tirado das ciências da natureza. Todas
as condições que conduzem ao resultado pesam o mesmo, sendo portanto
equivalentes. Juridicamente, causa seria o antecedente humano do dano;
desde que este tenha sido elemento necessário, mesmo que não suficiente,
isto é, desde que tenha sido conditio sine qua non, tanto bastaria.

Todavia, devendo-se exigir que o facto seja condição do dano, não será
de reter toda a condição figurando no processo causal, porque isto conduziria
a resultados chocantes e contrários ao mais elementar senso jurídico; não
se podem objectivamente imputar a uma pessoa todas as consequências, por
longínquas e imprevisíveis que sejam, do facto pelo qual ela responde.
É necessário um quid adicional para conter a responsabilidade dentro de
limites razoáveis.

Abandonando o terreno da conditio sine qua non, alguns pretende-
ram discernir uma distinção fundamental e objectiva entre a causa e a
simples condição. São as teorias a que Manuel de Andrade chama selec-
tivas (112): o elemento distintivo entre a causa e a mera condição, o tal quid
de que falámos atrás, residiria na descoberta da condição mais próxima do
dano (in iure non remota causa, sed proxima spectatur), na condição mais
eficiente ou decisiva, etc.

Todas estas teorias falham pela razão de que entre causa e condição
não existe de facto uma diferença objectiva, independente da perspectiva
em que se coloque o observador.

Responder à questão de saber até onde a mera causação de um dano
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(111) ANTUNES VARELA, ob. cit., págs. 828-829.
(112) M. ANDRADE / R. de ALARCÃO, Obrigações, cit., 2.ª edição, pág. 354.
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deve implicar responsabilidade exige uma valoração estranha ao conceito
de causa enquanto tal. Do que se trata é de saber em que termos, para efei-
tos jurídicos, um dano deve ser imputado à esfera de responsabilidade do
(eventualmente) obrigado à indemnização (113).

A teoria da adequação vem acrescentar uma limitação ou requisito
normativo: não basta que, em concreto, uma certa causa tenha sido condição
de um determinado efeito; para que se possa considerar causa adequada e
também necessário que, em abstracto (pela sua natureza geral), se revele
apropriada para o produzir. Se assim não for, deve ser considerada ina-
dequada, aplicando-se o princípio casum sentit dominus.

Na impostação do juízo de adequação deve abstrair-se do particularismo
concreto do evento condicionante e do evento danoso, elevando-nos do
facto concreto ao tipo ou género de facto e, procedendo do mesmo modo
em relação ao resultado danoso, perguntar: é um facto deste tipo apto a pro-
duzir este género de dano?

Para alguns autores deve adoptar-se uma formulação positiva da teoria
(favorece o evento a produção do efeito?; rectius, é o efeito uma conse-
quência normal ou típica do facto?), prevalecendo, porém, a formulação nega-
tiva: a condição (sine qua non) não será imputável ao âmbito de responsa-
bilidade (Verantwortungsbereich) do agente quando, "segundo a sua natureza
geral, era de todo indiferente para o surgir de um tal dano, e só se tornou uma
condição dele em resultado de outras circunstâncias extraordinárias (...)".

A indiferença (inadequação) existirá quando o evento, segundo o nor-
mal decurso das coisas e a experiência da vida, não eleva ou favorece,
nem modifica o círculo de riscos da verificação do dano (114).

Embora lhe esteja ínsita uma ideia de probabilidade, normalidade ou
regularidade causal e, em princípio, não se deva atender a um ínfimo agra-
vamento ou modificação dos riscos, pode bastar um pequeno grau de pro-
babilidade, não se identificando causa adequada com causa típica ou nor-
mal. Assim, se o tiro fatal for disparado de tão longe que era muito pouco
provável atingisse mortalmente a vítima, não deixará de existir adequa-
ção; como se A não presta a B a fracção de lotaria a que se tinha obrigado
e que afinal sai premiada (115).
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(113) LARENZ, I, pág. 435.
(114) KÖTZ / WAGNER, Deliktsrecht, cit., pág. 62.
(115) F. M. PEREIRA COELHO, O Nexo de Causalidade na Responsabilidade Civil,

nota (43) do tít. III.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



Para a formulação do juízo de probabilidade, isto é, para apurar quais
os eventos danosos cujo acontecer não podia aparecer como de todo impro-
vável e aqueles outros que só se produziram em consequência de um enca-
deamento de circunstâncias de todo anormal, o julgador tem de se referir
ao momento da prática do facto, considerando não apenas as circunstân-
cias efectivamente conhecidas pelo (eventualmente) obrigado à indemni-
zação, mas igualmente todas aquelas que, nessa altura, eram cognoscíveis
ou reconhecíveis a um observador experimentado, ou com cuja existência
ele tinha de contar de acordo com a experiência da vida (é a chamada
"prognose posterior objectiva").

Na aplicação desta fórmula, muito dependerá da medida em que se
impute ao tal "observador experimentado" o conhecimento de circunstân-
cias que não foram ao tempo reconhecíveis pelo agente, mas que o seriam
para um qualquer terceiro.

Para a produção do resultado podem ter colaborado outros factos con-
comitantes ou posteriores. Por outro lado, o nexo entre o evento condicio-
nante e o dano não tem de ser directo e imediato. O evento, sem provo-
car ele mesmo o dano, pode desencadear outra condição que lhe dá então
directamente origem (causalidade indirecta). Dentro de limites razoáveis,
pode até a condição directamente operante ser um facto do próprio lesado
ou de terceiro. V. g., aquele que sofreu uma fractura óssea, ao treinar-se
no uso de uma prótese, dá uma queda e sofre novas lesões; ou é vítima de
um erro de tratamento médico não de todo invulgar. Também a negli-
gência do que está obrigado a vigiar uma coisa não deixa de ser causa ade-
quada quando apenas facilitou o seu roubo (facto doloso) por um terceiro.

f) Fim de protecção da norma?

A teoria do fim de protecção teve na problemática das disposições
legais de protecção a sua origem. Aí é a própria lei que obriga a ter em
conta o escopo de protecção.

Transportada por juristas austríacos para o campo contratual e delitual
em geral, daí passou ao direito suiço e alemão, onde, após a oração de
sapiência de Ernst von Caemmerer na Universidade de Freiburg no ano
de 1956 (116), veio a alcançar inesperada fortuna, a ponto de se transfor-
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(116) “Das Problem des Kausalzusammenhangs im Privatrecht”, in Ges. Schrif., I,
395 s. Neste estudo são retomadas e desenvolvidas as ideias de RABEL (Das Recht des
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mar como que em instrumento "pivot" para a resolução de um grande
número de problemas de responsabilidade civil difíceis ou mal esclareci-
dos, não poucas vezes em jeito de petitio principii, como meio de justifi-
car a posteriori as desejadas soluções (117).

Um dos principais aspectos em que se fez sentir o seu impacto foi jus-
tamente o do nexo de causalidade, pretendendo uma parte da doutrina que
aquela poderia e deveria substituir por completo a teoria da causalidade ade-
quada (118).

As teorias da adequação e do fim da norma buscam uma delimitação
do dano indemnizável a partir de pontos de vista diferentes. A primeira veri-
fica se um comportamento concreto aparece a um observador objectivo
como perigoso em relação à verificação de um determinado dano; a segunda,
em cuja evolução alguns discernem, no plano metodológico, a passagem da
jurisprudência dos interesses para a jurisprudência de valoração (119), coloca
antes a questão de saber quais os danos que um legislador terá razoavel-
mente querido impedir através da estatuição de uma determinada norma de
comportamento.

A periculosidade é num caso analisada de uma forma concreta (ade-
quação) e no outro de uma forma geral e abstracta (a partir da perspectiva
do legislador), podendo estas diferentes perspectivas conduzir eventual-
mente a resultados divergentes (120). Não obstante, os critérios são inti-
mamente aparentados e conduzirão na esmagadora maioria dos casos a
conclusões idênticas (121): se o evento danoso se verifica fora de toda a pro-
babilidade, quase sempre (mas não sempre) se não conta entre os que a
norma de conduta violada queria prevenir e, ao invés, se os danos que
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Warenkaufs I, 1936, págs. 495 s.) no domínio do direito contratual. V. Brigitte KEUK,
Vermoegensschaden und Interesse, Bonn, 1972, págs. 224 s.

(117) Erwin DEUTSCHEUTSCHEUTSCH, Allgemeines Haftungsrecht, págs. 196-199.
(118) Ulrich HUBER, “Normzwecktheorie und Adaequanzlehre, Zugleich eine Bes-

prechung des Urteils des BGH v. 7.6.1968”, JZ 1969, págs. 677 s., termina o seu estudo
(pág. 683) com as seguintes palavras: "de acordo com a minha convicção, a doutrina da ade-
quação não possui, ao lado da teoria do fim da norma e da teoria dos sectores de risco
(Gefahrbereichstheorie), nem um campo de aplicação imaginável, nem uma justificação teo-
rética". V. tb. von CAEMMERER, op. ult. cit.

(119) Erwin DEUTSCH, no prefácio de Unerlaubte Handlungen und Schadensersatz,
1987.

(120) Nesta medida, não tem razão Werner ROTHER, Haftungsbeschraenkung im
Schadensrecht, München/Berlin, 1965, pág. 25.

(121) LARENZ I, § 27 III 2, pág. 444.
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caem fora do fim de protecção, ficam não raro fora dos limites da ade-
quação (122).

Como nenhuma das teorias exclui a outra, mas antes procuram alcan-
çar uma delimitação materialmente adequada do dano a partir de pontos de
vista diferentes, parece razoável, em tese geral, a utilização, um ao lado do
outro, de ambos os critérios (123), sendo indispensável a distinção entre a cau-
salidade referente à violação (ou a um primeiro dano) e a respeitante aos danos
subsequentes (haftungsbegründende e haftungsausfüllende Kausalität) (124).

No que respeita aos bens jurídicos absolutamente protegidos, não está
em causa apenas o fim abstracto da norma, mas principalmente a conexão
entre o dever de conduta violado no caso concreto, a situação de perigo atra-
vés disso produzida e o resultado danoso verificado (125). De outro modo
existiria para deveres de conduta não regulamentados uma responsabilidade
mais severa do que para os regulados ao abrigo de disposições de protec-
ção, ou seja, uma responsabilidade por todas as consequências do versari
in re illicita, desde que conducentes à violação de bens absolutamente
protegidos (126).

No que respeita à imputação dos danos subsequentes, Larenz refere
poder acontecer que o fim de protecção da norma que fundamenta a res-
ponsabilidade inclua um nexo causal não adequado, citando hipóteses de
responsabilidade objectiva e os danos de vacinas (127).
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(122) Hermann LANGE, Schadensersatz, 2. Auflage, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1990,
§ 3 IX 3 (págs. 106-107).

(123) MEDICUS, Schuldrecht, I, Allgemeiner Teil, 15. Auflage, Beck, 2004, § 54 II 3;
KUPISCH-KRÜGER, Deliktsrecht, München, 1983, pág. 58; KOZIOL, I, págs. 280.281. Parece
ter tido êxito a "tentativa de salvação da honra" da teoria da causalidade adequada levada
a cabo por Hermann WEITNAUER, “Zur Lehre vom adaequaten Kausalzusammenhang, Ver-
such einer Ehrenrettung”, in Revolution der Technik, Evolutionen des Rechts, Festgabe
Oftinger, Zürich, 1969, págs. 321-346.

(124) LARENZ, I, pág. 432.
(125) KÖTZ / WAGNER (págs. 65-68), dão o seguinte exemplo. O trabalhador que,

numa casa com crianças, deixa ficar uma lata de remédio para ratos na mesa da cozinha
viola um dever de prevenção de perigo imposto pela ordem jurídica no interesse de se
evitar o risco de envenenamento. O trabalhador responde assim pela lesão na saúde que
uma criança sofre ao provar o veneno. Mas já diferentemente se a criança, na tentativa de
alcançar a lata, cai de uma cadeira e parte uma perna. O sentido do dever de prevenção
do perigo não era o de evitar este perigo. O não ter previsto e evitado este perigo não serve
de fundamento a uma censura de negligência.

(126) LANGE, § 3 X 7, pág. 115.
(127) I, pág. 445.
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Por outro lado, este terreno parece ser o adequado para o enquadra-
mento de certas questões dogmáticas, como a da relação entre a violação
dos deveres de esclarecimento médicos e o dano sofrido pelo doente (128).

Sendo isto assim, justificar-se-á a autonomização do fim de protecção
enquanto requisito geral da responsabilidade civil?

Embora tenhamos hesitado, parece-nos que tal não se justifica.
O raciocínio teleológico ou finalista constitui um instrumento normal, mui-
tas vezes não abertamente desvelado, do pensamento jurídico. O recurso
à teoria do fim de protecção para além do seu terreno natural (segunda
modalidade de ilicitude) é inteiramente legítimo e torna-se por vezes neces-
sário, mas não nos parece obrigar a alargar o leque dos pressupostos gerais
da responsabilidade civil. Com respeito à violação de direitos absolutos,
estaríamos em regra perante um exercício inútil.

III — RESPONSABILIDADES ESPECIAIS

5. Indicação de sequência

Para além do “princípio geral” estabelecido no art. 483, o código
regula nos arts. 484 e 485 duas situações particulares: ofensa do crédito ou
do bom nome e danos resultantes de conselhos recomendações ou infor-
mações.

6. Ofensa do crédito ou do bom nome

De entre os “delitos de expressão”, o de “ofensa do crédito ou do
bom nome” recebe acolhimento no art. 484 do Código Civil, segundo o qual
“quem afirmar um facto capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome de
qualquer pessoa, singular ou colectiva, responde pelos anos causados”.

A formulação do Tatbestand deixa em branco aspectos essenciais,
nomeadamente quanto ao ponto de saber se, para gerar responsabilidade,
o facto afirmado ou difundido tem de ser contrário à verdade, e, em liga-
ção com isso, qual o ponto de referência da culpa; bem como o eventual
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(128) E. DEUTSCH, Medizinrecht, 4. Auflage, Springer, Berlin-Heidelberg, 1999,
pág. 107; André G. DIAS PEREIRA, O consentimento Informado na Relação Médico-
-Paciente: estudo de Direito Civil, Coimbra, 2003.
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atendimento de alguma causa de justificação. Está pois formulado nos
mais latos termos, deixando ao intérprete/aplicador um enorme espaço her-
menêutico.

Mas a disposição é peremptória em exigir que se esteja em presença
de um "facto", noção que tradicionalmente se contrapõe a “juízo de
valor” (129).

Certamente porque uma afirmação de facto é em regra mais perigosa
para o visado do que um juízo de valor, apresentando-se como algo de
objectivo, demonstrável, sobre o qual “nada mais há a discutir” (130), não
simples elemento para a formação de uma opinião, como acontece naque-
loutra hipótese, já que, estando em causa a concepção pessoal de quem
emite o juízo, o receptor pode ou não deixar-se persuadir.

Uma afirmação de facto refere-se a um acontecimento concreto, objec-
tivamente existente ou verificado, e com isso susceptível de prova da ver-
dade.

Pelo contrário, os juízos de valor poderão ou não basear-se em factos,
mas, mesmo nesta segunda hipótese, o núcleo factual é suficientemente
indeterminado para que não se torne possível a prova da verdade.

No entanto, amiúde surgem dificuldades da separação entre estes dois
modos de expressão, que não conseguiremos vencer no plano puramente
definitório e naturalístico. Antes haverá que ter em conta o horizonte de
compreensão de um parceiro razoável de comunicação. E, em última aná-
lise, impõe-se uma valoração autónoma.

As dúvidas surgem principalmente quanto aos juízos de valor que se
apoiam em factos (131).

Os interesses do lesado falarão no sentido de uma interpretação ampla
da noção de “facto”, a fim de possibilitar a aplicação do art. 484. Mas o
respeito pelo direito fundamental correspondente às liberdades de expres-
são, de informação e de imprensa, aconselharão, em caso de dúvida, a
afirmar antes um juízo de valor (132).

Este segundo ponto de vista parece merecer a primazia, sob pena de,

Rudimentos da responsabilidade civil 385

(129) Oliver STEGMANN, Tatsachenbehauptung und Werturteil in der deutschen und
französischen Presse, Mohr Siebeck, Tübingen, 2004.

(130) Christian von BAR, Deliktsrecht, Gutachten und Vorschläge zur Überarbei-
tung des Schuldrechts, Band II, Köln, 1981, pág. 1770.

(131) Ermann-SCHIEMANN, anot. 2 ao § 824.
(132) Horst NEUMANN-DUESBERG, Einschränkung des Geltungsbereichs des § 824

BGB durch die Meinungs- und Infornationsfreiheit, NJW 1968, pág. 81.
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por via de uma interpretação demasiado estrita do art. 484 se limitar com
excessiva facilidade a formulação de juízos de valor. Assim, nas hipóte-
ses de “mistura” ou ligação entre afirmação de facto e valoração, se o
conteúdo de facto, numa consideração objectiva, é tão diminuto que como
que desaparece por detrás do intencionado juízo de valor, ele dever ser
considerado irrelevante.

Aliás, não apenas a liberdade de expressão (lato sensu) fala neste
sentido; igualmente a liberdade de conhecimento e de investigação. Nesta
medida, as teses científicas não devem normalmente ser consideradas como
afirmações de facto (133).

Seguidamente, coloca-se a questão de saber se apenas existe delito
quando se afirma ou divulga facto não (demonstravelmente) verdadeiro
(“capaz de prejudicar o crédito ou o bom nome”).

A lei nada diz a este respeito. Mas o sistema jurídico não está de
forma alguma órfão de valorações.

Em geral, a afirmação ou divulgação de factos verdadeiros tem de
ser considerada lícita (134).

Não há dúvida de que a divulgação de factos verdadeiros pode gerar
responsabilidade. O que nos parece dever acentuar-se é que uma e outra
hipóteses integram, em nossa opinião, dois delitos completamente dife-
rentes. Os requisitos da responsabilidade pela afirmação de um facto verí-
dico terão de ser outros; o direito não pode encarar com os mesmos olhos
a verdade e a mentira.

E quando a lei, no art. 484, afirma a responsabilidade como regra, sem
outros resguardos, deve entender-se, parece-nos, que tem em vista apenas
os factos desconformes com a realidade.

Para que se deva considerar não verdadeiro, bastará contudo a apre-
sentação incompleta, deturpada ou exagerada de um facto verdadeiro.
Determinante dever ser o entendimento de um receptor não especializado
face à comunicação do facto, não o sentido puramente textual. Na hipó-
tese de mistura de afirmações verdadeiras com outras falsas, haverá que ter
em conta a exposição na sua globalidade; também aqui se deve ter em
conta a compreensão do círculo dos destinatários (135).
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(133) SOERGEL/ZEUNER, anot. 9 ao § 824.
(134) LARENZ, II, 12. Auflage, pág. 643; PESSOA JORGE, pág. 310. Em sentido dife-

rente, ANTUNES VARELA, págs. 548-549.
(135) Ermann-SCHIEMANN, anot. 4.
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O facto capaz de prejudicar o crédito poder poder implicar ofensa
para a honra ou consideração do ofendido, dando lugar à intervenção de nor-
mas penais (136). Mas podem não ser lesivas da honra, prendendo-se com
a situação financeira, o âmbito da actividade negocial, a qualidade dos
produtos produzidos ou distribuídos, a sua formação ou êxitos profissio-
nais (137).

A quem dever contudo incumbir o ónus da prova da verdade, ou, ao
invés, da falsidade?

A afirmação ou divulgação de um facto susceptível de prejudicar o cré-
dito ou o bom nome de outrem implica a criação de uma situação de
perigo (138). Se ele não corresponde à verdade, não deveria a correspon-
dente afirmação ou declaração ter tido lugar. Parece justo fazer recair sobre
o lesante o risco de não ser possível fazer a prova da verdade; se ele pre-
tende ter por si a verdade dos factos, deve demonstrá-lo.

O nascimento de uma obrigação de indemnização exige culpa no des-
conhecimento do carácter não verídico do facto; se isto corresponde aos
princípios gerais, a formulação do art. 484 aponta também no sentido de
se requerer cognoscibilidade da circunstância de a afirmação ser susceptí-
vel de causar prejuízo ao crédito ou ao bom nome.

Para que haja lugar à aplicação deste preceito, deve ainda exigir-se uma
ligação cognoscível entre o facto inverídico e a pessoa do lesado, a sua
empresa, métodos negociais ou produtos. Afirmações que possam preju-
dicar um determinado sector, v. g. uma modalidade de desporto ou um
processo de alimentação, sem atingirem ninguém em concreto, não bastam.
Isto em vista de não prejudicar o interesse primordial de formação de uma
opinião pública.

A causa de justificação "defesa de interesses legítimos" só intervém no
caso de afirmações de facto não demonstravelmente verdadeiro (é óbvio que
não pode existir interesse legítimo na divulgação consciente de factos não
verídicos). Mas parece que o êxito desta invocação deve ser colocada na
dependência de ter o autor da declaração procedido às averiguações impos-
tas pelas circunstâncias, tendo em conta a intensidade do interesse e o
risco para o atingido.
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(136) Se tiver em vista fins de concorrência, poderão igualmente ser chamadas à
colação as normas sobre concorrências desleal.

(137) LARENZ, 541, e PESSOA JORGE, pág. 309.
(138) E. DEUTSCH, Unerlaubte Handlungen, 2. Auflage, pág. 153.
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Mesmo no âmbito desta causa justificativa se requer a utilização do cui-
dado devido, isto é, uma obrigação de diligência. Mas parece ser agora
admissível, estando em causa a defesa de interesses legítimos, um maior
risco de não correspondência à verdade.

Refira-se ainda que o interesse legítimo tanto pode ser público (nomea-
damente na hipótese de órgãos de comunicação social) como privado, e
neste caso ser um interesse do declarante (v. g. no âmbito processual) ou
do receptor (pôr de sobreaviso alguém).

7. Conselhos, recomendações ou informações (139)
O n.º 1 do art. 485 contém uma regra de fácil intelecção e que não sus-

cita dificuldades, ao afirmar que “os simples conselhos, recomendações
ou informações não responsabilizam quem os dá, mesmo que haja negli-
gência da sua parte”.

Por seu turno, o n.º 2 enumera as hipóteses nas quais tem lugar uma
obrigação de indemnização: “... quando se tenha assumido a responsabili-
dade pelos danos, quando havia o dever jurídico de dar o conselho,
recomendação ou informação e se tenha procedido com diligência ou inten-
ção de prejudicar, ou quando o procedimento do agente constitua facto
punível”.

Aqui surgem algumas dúvidas, porque, de acordo com as regras gerais,
podem verificar-se situações em que não há um dever jurídico de informar,
entendendo-se porém que, se a informação é dada, existe um dever de
proceder com diligência, de cuja violação pode resultar um dever de indem-
nizar.

Terá a lei querido cercear a aplicação dessas regras?
Para resolvermos esta dúvida, temos de recorrer à história da a lei.

Fonte imediata é o actual § 675 (2) do BGB (anterior § 676), o qual se
encontrava inicialmente integrado nas normas do mandato, o que indicia a
ligação com a figura romanística do mandatum tua gratia.

Este § 675 (2) estabelece também uma regra de irresponsabilidade, res-
salvando porém a que possa resultar de um contrato ou de um acto ilí-
cito (140). Primo conspectu, é uma disposição enigmática, já que se limita
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(139) Comparativamente, v. Andrea PINNA, The obligations to inform and to advice,
Boom Juridissche uitgevers, Den Haag, 2003.

(140) O § 676 do BGB é do seguinte teor literal: “aquele que dá a uma outra pes-
soa um conselho ou recomendação não fica obrigado à reparação do dano nascido do
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a mandar aplicar as regras a que o intérprete sempre teria de recorrer,
mesmo que não existisse qualquer norma.

Ela explica-se afinal por particularidades históricas (141). No seguimento
da discussão em torno da figura do mandatum tua gratia e das suas excep-
ções, uma corrente doutrinal sustentava que sempre que se pede una infor-
mação e esta é dada, mormente em assuntos de carácter profissional, se
devia ter por concluído um contrato (de mandato). E foi isto que o legis-
lador alemão quis evitar.

A norma, simplesmente remissiva (142), tem afinal um carácter que
poderá dizer-se “pedagógico”. Manda aplicar as regras gerais, mas pre-
vine (é esta a ratio legis) que o simples pedido e resposta a uma informação
ou conselho não devem ser vistos como implicando automaticamente a
conclusão de um negócio (143).

Ora, nada nos trabalhos preparatórios do Código Civil português
sugere se tenha querido inverter esta orientação de permitir a aplicação
na área da informação das regras gerais da teoria dos contratos e da res-
ponsabilidade civil. Pelo contrário, transparece a ideia de que as informa-
ções vinculativas iam adquirindo cada vez maior importância (144).

Parece assim que temos de afastar uma interpretação puramente lite-
ral do art. 485 e considerar a enumeração do n.º 2 como não exaustiva (145).
Noutras situações, poderemos igualmente deixar de estar perante os tais
“simples conselhos ...” de que fala o n.º 1, que não geram responsabilidade.
Saber quando tal acontece, prende-se com a aplicação de outras regras e
princípios plurilocalizados no sistema jurídico.
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seguimento do conselho ou recomendação, sem prejuízo da responsabilidade resultante de
uma relação contratual ou de um acto ilícito”.

(141) SEILER, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 2. Halb-
band, 2.ª edição, München, 1986, § 676.

(142) De “função simplesmente declaratória” fala SEILER, na anot. ao § 676 do BGB
do Münchener Kommentar.

(143) Como a própria localização sistemática indicia, o § 676 do BGB prende-se
com a resolução de um problema ligado à teoria geral do negócio jurídico — conclusão dos
contratos.

(144) A. Paes da Silva VAZ SERRA, “Abuso do Direito (em matéria de responsabili-
dade civil)”, BMJ n.º 85 (Abril de 1959), págs. 243 s.

(145) BAPTISTA MACHADO (A Cláusula do Razoável, cit., n.º 20) constata igualmente
a existência de uma lacuna no art. 485, n.º 2, “não obstante a sua esquadria aparentemente
perfeita e acabada”. Cfr. a esse respeito as nossas observações in Responsabilidade por Con-
selhos ..., n. (355) da pág. 453, e quanto ao método proposto por esta autor para colmatar
essa lacuna, a n. (207) da pág. 510.
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Pensamos que não pode ser de outra forma, sob pena de se gerarem
conflitos normativos para os quais não existe justificação. Ou seja, o
art. 485 não preclude a aplicação dos princípios gerais (146), devendo ser
visto em última análise como uma norma meramente exemplificativa e de
remissão.
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(146) Tem pois razão Dário MOURA VICENTE, ob. cit., pág. 271, quando afirma que
o art. 485 não impede a aplicação do art. 227.
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