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Da culpa ao nexo causal: o caráter valorativo
do juízo de causalidade e as (de)limitações
da responsabilidade objetiva
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Resumo: A causalidade é um tema instigante e que
exige uma abordagem transdisciplinar e, nessa linha, o presente estudo busca divisar os conceitos
de causalidade física e jurídica, revelando no que
se aproximam e quando se distanciam. A pesquisa revela que o estabelecimento de uma ligação
causal na aplicação do Direito implica em um juízo valorativo e que, mesmo quando da aplicação
da responsabilidade objetiva, existe um retorno de
elementos da culpabilidade no bojo da definição do
nexo causal.

Abstract: The causality is a exciting theme that
imposes a transdisciplinary approach and, thereby,
this study aims to distinguish the concepts of causality in physics and in law, revealing when both get
closer and distance from each other. The research
reveals the establishing of a causal connection in
the law application involves a valorative judgement
and even when the strict liability is applied there is
a return of fault elements in the causal nexus.
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Imputation.

Sumário: 1. Causalidades física/natural e jurídica: distinção e comparação. 2. O problema do afastamento da causalidade jurídica da causalidade física: (i)legitimidade. 3. E quando a culpa sai pela
porta e volta pela janela? (ou de como a responsabilidade objetiva não é tão objetiva assim...).
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