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1. DENOMINAÇÃO 

MASTER EN FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

2. ÓRGÃO PROMOTOR 

Cátedra de Cultura Jurídica 
 

3. DESCRIÇÃO 

A presente master é dirigida a profissionais do direito que desempenham 
funções no setor público e privado. Este curso será oferecido em duas etapas, 
a primeira com aulas presenciais/online no Brasil, e a segunda 
complementação para o MASTER, em Girona (Espanha). 
 

4. REQUISITOS DE ADMISSÃO 

Possuir graduação em Direito 
 

5. DOCUMENTOS 

Carteira de Identidade 
Diploma 
Histórico Escolar. 
 
Para matricula no mês de Janeiro. 
Como o Brasil é signatário da Convenção de Haia, estes documentos devem 
ser apresentados copias autenticadas devidamente apostilados. 
 

6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

Admissão por análise curricular feita por representantes da UdG 
 

7. OBJETIVO 

Os direitos fundamentais, isto é, aqueles que cada ordem coloca como 
justificativa para a legislação como um todo e fonte da legitimidade de suas 
instituições, são um dos mais importantes na área de atuação jurídica. 
Atualmente, a ideia de que os direitos fundamentais podem ser protegidos e 
garantidos pela responsabilidade civil tem ganho um considerável  consenso. 
Porem, o modo em que a prática da responsabilidade civil tem-se desenvolvido 
parece, as vezes, pôr em perigo a viabilidade de certas atividades valiosas e, 
em alguns países, nos quais a responsabilidade do Estado está em constante 
expansão, ameaça quebrar as arcas públicas. Neste sentido, pretende-se 
realizar um Màster que ofereça elementos para a racionalização da prática da 
responsabilidade e a proteção dos direitos fundamentais. 
 

8. JUSTIFICATIVA 

O Màster en Fundamentos de la Responsabilidad Civil pretende satisfazer as 
necessidades formativas de profissionais que desempenham funções no setor 
público ou privado, capacitando-os amplamente nas tendências mais modernas 
da responsabilidade por danos, com atenção específica no direito comparado e 
seus fundamentos normativos. 
A formação que se propõe, a partir de um conjunto de matérias obrigatórias, 



 

permite assegurar que as pessoas matriculadas consigam uns conhecimentos 
amplos sobre a extensão dos direitos fundamentais no âmbito civil, tanto no 
plano internacional quanto no direito comparado. Igualmente, propõe-se tanto 
uma abordagem desde as principais contribuições da teoria jurídica, quanto 
uma análise normativa e jurisprudencial. Deste jeito, as matérias propostas 
enriquecem o estudo do direito civil, combinando uma análise interdisciplinar do 
direito que assume os princípios fundamentais da reparação de danos, 
assegura a obrigação de indenizar, os aspetos processuais relativos à prova do 
dano, à causalidade, à culpa ou ao risco, e aos efeitos económicos da 
responsabilidade civil. 
Neste contexto, entende-se que o presente Màster é indispensável para 
melhorar a prática da atribuição de Responsabilidade Civil, o qual resulta 
fundamental naquelas jurisdições onde a chamada “expansão do direito de 
danos” ameaça a viabilidade econômica de muitas atividades valiosas sem que 
sejam obtidas como contrapartida os benefícios de uma diminuição razoável 
dos danos que nos causamos uns aos outros. Assim mesmo, o melhoramento 
da prática da responsabilidade civil tem um impacto direto na seguridade 
jurídica, que é uma das linhas de investigação que a Cátedra de Cultura 
Jurídica leva adiante com reconhecido sucesso internacional. 
É muito importante levar em consideração dois aspetos capitais para apreciar o 
valor deste Màster: em primeiro lugar, a formação na matéria que propõe-se é 
percebida como imprescindível na sociedade moderna, e cada vez está mais 
presente na argumentação jurídica dos operadores do direito (advogados, 
promotores, juízes). Em segundo lugar, temos que indicar que a oferta de 
formação especializada nesta matéria desde uma perspetiva interdisciplinar 
não é muito frequente. Por tanto, a formação proposta resulta nova no marco 
dos estudos de pós-grado tanto na Europa quanto na América Latina. O estudo 
da Responsabilidade Civil a partir dos seus fundamentos, junto com a ênfase 
que se da desde a teoria do direito, a teoria da prova e a análise económica do 
direito, dotam de especificidade ao Màster proposto e o orientam às 
necessidades formativas concretas de uma comunidade jurídica com a qual a 
Cátedra de Cultura Jurídica mantém intensas relações. 
 

9. AVALIAÇÃO  

a. Trabalho final 

A obtenção do Máster en Fundamentos de la Responsabilidad Civil requer a 
elaboração de um trabalho de investigação, denominado Trabalho Final de 
Máster (TFM). Nos termos de seu formato, os seus estudantes deverão 
apresentar 
uma dissertação ao final do curso que atendam as regras – conforme acordado 
- da ABNT. A avaliação da dissertação respeitará os graus de Reprovado/ 
Aprovado/ Excelente/ Notável. 
Para a obtenção do título de Mestre (European Credit Transfer System) é 
necessária a complementação dos estudos e a defesa da dissertação, em local 
a ser definido pela UdG. 
 

b. Carga Horária 



 

O curso possui uma carga horária de 1500 horas, sendo 600horas Teóricas, 
520 de Práticas e Trabalhos, 380 de Outros Estudos, com duração de três 
semestres letivos, com mais um semestre para a entrega da dissertação, 
podendo ser prorrogado, caso necessário, para a conclusão do curso. 
A frequência mínima necessária é de 75% da carga horária. 
Na prorrogação será necessária nova matrícula e será cobrado 50% da 
mensalidade. 
 

10. PROFESSORES 

Os professores do programa são de Instituições maioritariamente Européias e 
parceiros do mundo Ibero-Americano referendados pela UdG. A Coordenação 
Acadêmica do curso será feita pelos Professores Doutores Jordi Ferrer 
Beltrán, Miquel Martín- Casals e Diego M. Papayannis. 
 
O Corpo Docente será formado pelos Professores: 
 
Miquel Martín-Casals 
Catedrático de Direito Civil na Universidade de Girona e Diretor do Instituto de 
Direito Privado Europeu e Comparado na mesma Universidade. É membro do 
Conselho Assessor do "European Centre of Tort and Insurance Law” (ECTIL) 
em Viena e membro do Comit redator dos "Principles of European Tort Law” 
(PETL), desenvolvidos pelo "European Group on Tort Law”, do qual é 
coordenador desde 2009. Tem atuado como Presidente da Comissão de 
Especialistas para a reforma do “Sistema de valoração de danos e prejuízos 
causados  por acidentes de trânsito”, criada em 2010 pelo Ministério de 
Economia e Competitividade (Espanha) e o Ministério de Justiça (Espanha). 
https://climateprinciplesforenterprises.org/miquel-martin-casals/ 
 
Jordi Ferrer 
Licenciado em Direito pela Universidade Autônoma de Barcelona (1991) e 
Doutor em Direito pela Universidade Pompeu Fabra (Barcelona, 1997). Ele é 
professor de Filosofia do Direito da Universidade de Girona, desde 2002, diretor 
do Departamento de Estudos Jurídicos e, desde dezembro de 2013, o 
Secretário-Geral da mesma universidade. 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=PL&ID=53060 
 
Michele Taruffo 
Professor de Processo Civil. Atualmente é pesquisador do Departamento de 
Estudos Jurídicos da Universidade de Girona. Ele tem sido professor visitante 
em Universidades Americanas de Cornell, Pensilvânia e Califórnia, bem como 
responsável, juntamente com Geoffrey Hazard, do Instituto de Direito 
Americano e Princípios do UNIDROIT e Regras para Processo Civil 
Transnacional projeto. 
http://iapl-2011-congress.com/Speakers/CVTaruffo.pdf 
 
Jordi Ribot i Igualada 
Professor de direito civil e atualmente dirige o Instituto de Direito Privado e 
Comparado Europeu da Universidade de Girona. A sua investigação centra-se 
nas áreas do direito pessoal e familiar, bem como do direito da indenização e 

https://climateprinciplesforenterprises.org/miquel-martin-casals/
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?om=PL&ID=53060
http://iapl-2011-congress.com/Speakers/CVTaruffo.pdf


 

da responsabilidade civil. Pertence à seção de pessoa e família da Comissão 
de Codificação da Catalunha, e que é responsável pela adaptação do CCCat à 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
Em matéria de responsabilidade civil, colabora com o European Center on Tort 
and Insurance Law (Viena), Essential Cases on Natural Causation (2007), 
Essential Cases. on Damage (2011) e Essential Cases on Misconduct (2018). 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000709 
 
Albert Ruda Gonzlez 
O Dr. Albert Ruda é professor agregado de Direito civil e tem- se especializado 
em temas de Direito contratual e direito da responsabilidade meio ambiental. 
Escreveu sua trabalho sobre "El contrato de cesión de suelo por obra" 
(Valencia, 2002) e sua tese sobre "El daño ecológico puro" (Thomson Aranzadi 
2008), pela qual obteve o Prémio Protección Civil de España 2007, o Prémio 
Sancho Rebullida 2007 à melhor tese de Direito civil de Espanha e o Prémio 
Extraordinário de Doutorado da UdG 2007. colaborador habitual do Anuário de 
Direito Civil e os Cadernos Civitas de Jurisprudência Civil e tem feito estadas 
de pesquisa em Sua (ISDC Lausana), Áustria (ECTIL), Holanda (U. Tilburg) e o 
Reino Unido (U. Cambridge). É "fellow" de l'ECTIL de Viena, para o qual tem 
preparado diversos trabalhos sobre o direito de danos espanhol. Também é o 
webmaster da área de Direito civil, incluindo a supervisão técnica do Projeto 
Norma Civil. 
https://idibe.org/organizacion-institucional/dr-albert-ruda-gonzalez/ 
 
Diego M. Papayannis 
Pesquisador do grupo "Juan de la Cierva" na filosofia do direito da 
Universidade de Girona. Professor assistente na Universidade de Buenos Aires 
e professor visitante na Universidade Pompeu Fabra. Ele tem ministrado 
inúmeros cursos de mestrado e doutorado sobre temas de filosofia do direito, 
fundações de direito privado e metodologia jurídica. 
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?ID=2002279 
 
Josep Solé 
Professor Titular de Direito Civil na Universidade de Girona. Licenciado em 
Direito pela Universidade Autónoma de Barcelona e Doutor em Direito pela 
Universidade de Girona. Tem trabalhado intensamente nos temas relativos à 
defesa do consumidor e os serviços sanitários. Participou em diversos projetos 
de pesquisa, entre eles o projeto “Los Principles of European Tort Law: Más 
allá del llamado Marco Común de Referencia (CFR). Hacia una nueva etapa en 
el proceso de aproximación del Derecho de la responsabilidad civil en Europa”. 
É autor de três livros e uma grande quantidade de artigos em revistas 
especializadas. 
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000478&language=es-
ES 
 
Adrian Sgarbi 
Docente de dedicação exclusiva, 44 h., de Direito Constitucional e Teoria do 
Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro nos cursos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado; Visiting Professor da Universidat de Girona, 

https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000709
https://idibe.org/organizacion-institucional/dr-albert-ruda-gonzalez/
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?ID=2002279
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000478&language=es-ES
https://www.udg.edu/ca/directori/pagina-personal?ID=2000478&language=es-ES


 

España/Cataluña (2010-) e pesquisador permanente da Cátedra de Cultura 
Jurídica (Universitat de Girona, España). Doutor e Pós-Doutor em Direito pela 
Universidade de São Paulo (USP, 2002; 2007-2009), Bacharel e Mestre pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, 1994 e 1997). 
http://lattes.cnpq.br/5308167551642456 
 
Carmen Vázquez Rojas 
Atualmente é Professora Visitante na Universidade de Girona. É Doutora em 
Direito pela Universidade de Girona. Suas principaislinhas de pesquisa giram 
ao redor da justificativa das decisões judiciais, fundamentalmente em tudo 
aquilo relacionado com o razoamento probatório, com uma clara ênfase nos 
problemas do uso do conhecimento especialista para la toma de decisão sobre 
os fatos. 
Tem publicado diversos artigos em revistas de prestígio internacional e 
participando tanto em distintos projetos de pesquisa como em seminários e 
congressos em diversos países. 
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?om=PCG&ID=54199 
 
José Antonio Badillo Arias 
É licenciado em Direito pela Universidade de Alcalá e Doutor em Direito pela 
Universidade Carlos III de Madrid. Além disso, é Diretor Regional de Madrid no 
Consorcio de Compensación de Seguros. 
https://catedrafundacioninade.org/jose-antonio-badillo-arias 
 
Arturo Bárcena 
É Doutor em Direito pela Universidade de Girona, Espanha, atualmente 
Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(México). Realizou os estudos de Licenciatura, Especialidade em Direito 
Constitucional e Mestrado em Direito na Universidade Autónoma de Quertaro. 
Cursou as Especialidades em Argumentação Jurídica na Universidade de 
Alicante e em Direito Constitucional e Ciência Política no Centro de Estudos 
Políticos e Constitucionais de Madrid. Obteve o Diploma de Estudos Avançados 
em Filosofia do Direito pela Universidade Carlos III de Madrid. Tem publicado 
trabalhos sobre argumentação em matéria de prova, argumentação e 
interpretação constitucional e a causalidade no direito. 
https://www.linkedin.com/in/arturo-b%C3%A1rcena-zubieta-7bb96b90 
 

11. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE 

 

I. Disciplina: Responsabilidade por produtos defeituosos e serviços 

sanitários. 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Josep Solé 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: Responsabilidade civil por produtos e serviços defeituosos. A 
responsabilidade civil por produtos defeituosos na Diretiva europeia 
85/374/CEE. Aspetos gerais. O conceito de produto. Os sujeitos responsáveis. 
A noção de defeito do produto. O dano indemnizável. As causas de exoneração 

http://lattes.cnpq.br/5308167551642456
https://www.udg.edu/es/directori/pagina-personal?om=PCG&ID=54199
https://catedrafundacioninade.org/jose-antonio-badillo-arias
https://www.linkedin.com/in/arturo-b%C3%A1rcena-zubieta-7bb96b90


 

da responsabilidade. Em especial, a exoneração pelos riscos de 
desenvolvimento.A concorrência de causas na produção do dano. Prazos de 
prescrição e de extinção da responsabilidade. A específica casuística dos 
Danos causados por produtos sanitários e medicamentos em Espanha. 
Responsabilidade por produtos defeituosos e normas sobre seguridade dos 
produtos. A proteção contratual do consumidor frente à falta de 
conformidade dos bens de consumo. 
Análise especial da Diretiva europeia 1999/44/CE, sobre determinados aspetos 
da venda e garantia dos bens de consumo. Responsabilidade médica e 
sanitária. Critérios de imputação da responsabilidade. Fundamentos da 
responsabilidade dos profissionais sanitários: em especial, os problemas 
relativos à negligencia profissional e ao nexo de causalidade. Consentimento 
informado e responsabilidade. 
 

II. Disciplina: A responsabilidade civil e sua cobertura por seguro 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável José Antonio Badillo Arias 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: A RESPONSABILIDADE CIVIL. Conceito e funções da 
responsabilidade civil. Os sistemas de responsabilidade civil. Os elementos da 
responsabilidade civil. Os sujeitos da responsabilidade civil. A carga da prova 
em supostos de responsabilidade civil. O SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL. Considerações gerais. Relações entre a RC e o Seguro. Natureza do 
seguro de RC. Conceito e características do seguro de RC. Elementos do 
seguro de RC. Os Seguros de RC obrigatórios. A ação direta contra o 
assegurador de RC. Defensa jurídica frente à reclamação do prejudicado. 
CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS DE RC. RC do empresário e sua cobertura. 
RC da construção e sua cobertura. RC de administradores e diretivos e sua 
cobertura. RC de produtos e sua cobertura. RC Profissional e sua cobertura. 
RC da Administração   e  sua  cobertura. RC de automóveis e sua cobertura. O 
Seguro obrigatório e o Consorcio de Compensação de Seguros. 
 

III. Disciplina:Harmonização e tendências da responsabilidade civil no 

Direito comparado 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável: Miquel Martín-Casals 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso. 
Ementa: A harmonização do direito de danos. O conceito de dano. A relação de 
causalidade e o alcance da responsabilidade. A responsabilidade por culpa. A 
responsabilidade objetiva. A responsabilidade por um fato alheio. As causas de 
exoneração e, em especial a concorrência de culpa da vítima. A pluralidade de 
causantes do dano. A indenização de prejuízos patrimoniais e extra-
patrimoniais. 
 

IV. Disciplina: Danos no direito de familia 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Jordi Ribot I Igualada 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso. 



 

Ementa: Sistematização dos grupos de casos. Danos em relações entre 
cônjuges e conviventes. Danos em relações paterno-filiais. A questão da 
imunidade conjugal ou parental e as supostas lacunas do Direito de família. 
Tutela penal no âmbito familiar: critérios gerais e singularidade do  fato 
familiar. Proteção dos direitos da personalidade: critérios gerais e singularidade 
do fato familiar. 
 

V. Disciplina: Danos meio-ambientais 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Albert Ruda González 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: A responsabilidade ambiental em geral. Linhas gerais da 
responsabilidade ambiental em Europa. Convénios internacionais.  O dano 
ambiental. Danos individuais. As imissões. Danos coletivos: o dano ecológico 
puro. A causalidade ecológica. Regras gerais. Facilitações provatórias. 
Atribuição da responsabilidade: culpa ou responsabilidade objetiva. Causas de 
exoneração. A indemnização do dano ecológico. Garantias da reparação. O 
seguro. Os fundos de compensação. 
 

VI. Disciplina: Teoria geral da responsabilidade 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Adrian Sgarbi 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: A noção de responsabilidade na teoria geral do direito. 
Responsabilidade em Kelsen. Imputação, sanção e responsabilidade. A 
responsabilidade em Alf Ross. Culpabilidade e responsabilidade. A 
responsabilidade na teoria de Herbert Hart. Responsabilidade, dever e
 sanção. Atitudes reativas. Visão prospetiva e visão retrospetiva da 
responsabilidade. Responsabilidade e liberdade de ação. 
 

VII. Disciplina: Análise económica do direito de danos 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Diego M. Papayannis 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: A análise económica do direito de danos. Os danos como problema 
social. Os objetivos económicos da responsabilidade extracontratual. Os custos 
primários, secundários e terciários. A dispersão e distribuição de danos. A 
culpa e a responsabilidade objetiva. A precaução ótima: a fórmula de Hand. 
Frequência da atividade. Problemas na determinação do padrão de conduta e 
do valor do dano. Pesquisa e desenvolvimento. Aversão ao risco e seguro. 
 

VIII. Disciplina: Litígios complexos em matéria de danos 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Michele Taruffo 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: Os litígios por danos massivos. A complexidade dos fatos chamados 
complexos. A causalidade. Complexidade subjetiva. Um caso duvidoso na 
jurisprudência norte- americana: Wal-Mart v. Dukes. A valoração dos danos. 



 

Complexidade estrutural. Multiplicidade de agentes e multiplicidade de vítimas. 
Litígios e custos de negociação. 
 

IX. Disciplina: A prova na responsabilidade civil 

Carga horária: 32 horas 
Professor Responsável Jordi Ferrer Beltrán 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: As relações entre prova e verdade. Verdade formal e verdade 
material. Prova e   atitudes  proposicionais  do juiz. Os momentos da prova no 
processo judicial. O razoamento provatório. Los standards de prova. Prova do 
dano. Elementos valorativos na identificação dos antecedentes de fato das 
regras de responsabilidade. Conceitos valorativos densos. Prova da 
causalidade e prova científica. Prova da culpa e do risco anormal. Condições 
de verdade dos  enunciados atributivos de estados mentais. 
 

X. Disciplina: A prova pericial 

Professor Responsável Carmen Vázquez Rojas 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso.  
Ementa: A prova pericial. O conhecimento especialista; A prova pericial de 
parte; A prova pericial de confiança dos juízes. A prova pericial no direito norte-
americano: O caso Frye; O caso Daubert; A época Post-Daubert. A prova 
pericial do dano: Em casos por danos ambientais. A prova pericial da 
negligencia: Em  casos de negligencia médica. A prova pericial da causalidade: 
O uso de substancias tóxicas. 
 

XI. Disciplina: O nexo de causalidade na responsabilidade  civil 

Professor Responsável Arturo Bárcena 
Estrutura organizacional: aulas expositivas, com estudos de caso. 
Ementa: Causalidade e responsabilidade. A causalidade como condições 
necessárias e/ou suficientes. Os juízos ordinários de 
causalidade/responsabilidade. Os paradigmas de causação. O test NESS 
(Necessary Element of a Sufficient Set) e as condições INUS (Insufficient but 
Necessary part of a condition which is itself Unnecessary  but Sufficient for 
the result). Causalidade, probabilidade e causalidade probabilística. 
 
 
*O MESTRADO É VALORADO COMO MESTRADO PRÓPRIO CONFORME o 
European Credit Transfer System. 
 

12. LOCAL DE REALIZAÇÃO 

IDH Instituto de Direito e História Campo Grande – Brasil 
Universitat de Girona, Catalunya (Espanha) 
 

13. VAGAS 

Minimo de 30 estudantes 


