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Estimados(as) associados(as),
  2022 está por terminar. Este foi o ano da retomada. O IBERC coordenou, em 
formato presencial, dois congressos nacionais, nas cidades de Brasília e Belém, além 
da 2ª edição do Congresso Mineiro de Responsabilidade Civil (BH). 
  Como de costume, o Instituto apoiou as VI Jornadas Luso-Brasileiras de   Como de costume, o Instituto apoiou as VI Jornadas Luso-Brasileiras de 
Responsabilidade Civil de Coimbra, promovidas pelo Instituto Jurídico da 
Comunicação (sob a condução de nossa associada Professora Mafalda Miranda 
Barbosa). Ainda em Coimbra, participamos do 1º Curso Avançado de 
Responsabilidade Civil, Proteção de Dados e Novas Tecnologias.  
  Agradecemos à todos(as) os(as) coordenadores(as), apoiadores(as) e   Agradecemos à todos(as) os(as) coordenadores(as), apoiadores(as) e 
palestrantes que estiveram conosco e os(as) associados(as) que participaram desses 
eventos.
  
  Ao longo deste ano mantivemos o projeto, iniciado em 2019, de transmissão   Ao longo deste ano mantivemos o projeto, iniciado em 2019, de transmissão 
ao vivo de palestras por webinars, proporcionando aos(às) nossos(as) associados(as) 
atualização permanente nos temas mais instigantes da responsabilidade civil. 
Ultrapassamos a 36ª edição do Webinar IBERC e estamos preparando novas atrações 
para o próximo ano, com início em março.  
  
  Prosseguimos com o convênio com a AGU na realização do II Seminário   Prosseguimos com o convênio com a AGU na realização do II Seminário 
Responsabilidade Civil e o Estado. Preservamos também a realização de lives pelo 
Instagram, enfocando ampla pauta de debates em torno da responsabilidade civil, 
conduzidas de modo leve e descontraído por Rafaella Nogaroli, Arthur Basan e Vitor 
Almeida. Nosso acervo completo de webinars e lives pode ser acessado neste link 
https://www.youtube.com/channel/UC-cF5b-CHovjRtIRdNLjOSQ  

  No tocante à produção científica, publicamos duas obras coletivas do IBERC,   No tocante à produção científica, publicamos duas obras coletivas do IBERC, 
alcançando o total de 13 livros publicados em 5 anos de existência do Instituto, todos 
em parceria com a Editora Foco: https://www.editorafoco.com.br/iberc  
  A) Protagonistas da Responsabilidade Civil;
  B) Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo - livro que foi agraciado 
com o prêmio Ada Pellegrini Grinover de melhor obra coletiva de Direito do 
Consumidor de 2022. 

https://www.youtube.com/channel/UC-cF5b-CHovjRtIRdNLjOSQ
https://www.editorafoco.com.br/iberc
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  Prosseguimos com a periodicidade quadrimestral da Revista do IBERC, 
mantendo sua excelência, sob a firme condução de nossos associados Flaviana 
Rampazzo Soares e José Luiz de Moura Faleiros Júnior. A edição atual é o v. 5 n. 3 
(2022) https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc
  
  O nosso Migalhas de Responsabilidade Civil alcançou a edição n. 200 em   O nosso Migalhas de Responsabilidade Civil alcançou a edição n. 200 em 
junho e continuamos publicando ininterruptamente duas vezes por semana. Trata-se 
de inestimável acervo, disponível no

 https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil 

  Ao longo de 2022, continuamos a enviar aos(às) nossos(as) associados(as) a   Ao longo de 2022, continuamos a enviar aos(às) nossos(as) associados(as) a 
“News IBERC”, newsletter contendo tudo o que de mais importante acontece no 
mundo da responsabilidade civil. O blog é constantemente atualizado e está 
disponível no https://newsiberc.com.br  

  Fechamos o ano com 402 associados(as) nacionais e 45 associados(as)   Fechamos o ano com 402 associados(as) nacionais e 45 associados(as) 
internacionais. Caminhamos bastante em 5 anos de existência, e reafirmamos nosso 
compromisso de manter o corpo de associados extremamente qualificado, para que o 
IBERC se projete como um instituto plural, aberto a diversas linhas de pensamento, 
com associados(as) de referência, unidos tão somente pela pesquisa criteriosa nos 
mais diversos setores da responsabilidade civil.

Feliz Natal e um excelente 2023! 

Nelson Rosenvald
Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil

Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho
Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://newsiberc.com.br/
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OBRAS COLETIVAS

CLIQUE NOS LINKS ACIMA E COMPRE OS LIVROS COM DESCONTO EXCLUSIVO PARA OS 
NOSSOS ASSOCIADOS NO SITE DA EDITORA FOCO - CUPOM: IBERC30

https://www.editorafoco.com.br/produto/responsabilidade-civil-relacoes-consumo-2022

https://www.editorafoco.com.br/produto/protagonistas-responsabilidade-civil-2022

https://www.editorafoco.com.br/iberc

** Prêmio Ada Pellegrini Grinover de melhor obra 
coletiva de Direito do Consumidor dos últimos 2 anos.

https://www.editorafoco.com.br/produto/protagonistas-responsabilidade-civil-2022
https://www.editorafoco.com.br/produto/protagonistas-responsabilidade-civil-2022
https://www.editorafoco.com.br/produto/responsabilidade-civil-relacoes-consumo-2022
https://www.editorafoco.com.br/produto/responsabilidade-civil-relacoes-consumo-2022
https://www.editorafoco.com.br/iberc
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REVISTA

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/13

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/13
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/13
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/archive
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REVISTA
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/14

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/archive
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/14
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REVISTA
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/15

https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/archive
https://revistaiberc.responsabilidadecivil.org/iberc/issue/view/15
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https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil

COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/358924/sobre-a-tragedia-de-capitolio-e-outras--ate-quando
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/359028/medicina-de-precisao-oncogenetica-e-estatuto-da-pessoa-com-cancer
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/359305/responsabilidade-das-instituicoes-financeiras-em-sequestros-do-pix
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/359462/vacinacao-obrigatoria-na-italia-aspectos-constitucionais-e-liberdade
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/359687/burnout-no-contexto-do-teletrabalho-na-pandemia-um-caso-concreto
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/359862/criancas-fofinhas-nas-redes--do-encantamento-ao-inferno
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/360124/o-julgamento-do-principe-andrew-em-nova-iorque
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/360328/arbitramento-de-aluguel-em-face-da-mulher-vitima-de-violencia
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/360601/o-metodo-bifasico-de-quantificacao-das-indenizacoes-por-danos-morais
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https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil

COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/360936/margens-de-risco-e-a-previsibilidade-do-imprevisivel
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/361080/responsabilidade-civil-e-fashion-law
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/361422/mudanca-climatica-e-responsabilizacao-estatal-por-omissao-petropolis
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/361697/qual-regime-de-responsabilidade-civil-aplicavel-a-ia-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/362073/o-private-enforcement-no-direito-concorrencial-brasileiro
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/362243/a-suspensao-do-telegram-pelo-stf-responsabilidade-dos-provedores
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/362568/situacao-existencial-dos-filhos-responsabilidade-e-abandono-afetivo
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/362746/responsabilidade-civil-das-plataformas-digitais
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/363079/responsabilidade-civil-do-advogado-por-sham-litigation
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COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/365797/e-possivel-apagar-a-forja-de-alberich--demandas-ressarcitorias
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/366068/agronegocio-dano-ambiental-e-responsabilidade-do-financiador
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/366566/publicidade-medica-em-redes-sociais-como-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/366788/reacoes-adversas-pos-vacinacao-de-covid-e-responsabilidade-do-estado
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/366977/um-dialogo-entre-o-direito-iberico-e-o-direito-brasileiro
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/366299/danos-punitivos-na-responsabilidade-civil-por-danos-ambientais
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/367236/causalidade-e-responsabilidade-civil-em-tempos-de-mudancas-climaticas
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/367513/a-atribuicao-do-dever-de-indenizar-frente-aos-danos-climaticos
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/367690/nem-tudo-que-reluz-e-ouro-responsabilidade-civil-dos-influenciadores
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
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COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/367902/dano-indireto-indenizavel-e-reflexoes-sobre-a-jornada-de-direito
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/368068/responsabilidade-e-a-falsa-alegacao-no-sistema-romano-germanico
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/368236/responsabilidade-civil-por-tratamento-inadequado-de-dados-pessoais
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/368428/novela-pantanal-danos-morais-por-violacao-do-direito-e-a-restituicao
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/368709/danos-emergentes-por-descumprimento-do-contrato-abrindo-a-caixa-preta
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/368892/depp-vs-heard-vitrine-da-responsabilidade-no-sistema-norte-americano
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/369112/responsabilidade-do-advogado-sob-lentes-da-teoria-da-perda-de-chance
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/369307/a-responsabilidade-civil-do-estado-e-dos-agentes-publicos
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/370824/o-ilicito-e-a-protecao-ao-patrimonio-dos-socios
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COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/370997/responsabilidade-civil-por-estelionato-sentimental
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/371238/as-pretensoes-de-reparacao-por-responsabilidade-contratual
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/371400/responsabilidades-civil-e-gerencial-na-constituicao-federal
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/371670/prevencao-de-comportamentos-antijuridicos-na-sociedade-de-consumo
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/371757/incoterms--demurrage-no-direito-brasileiro
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/372094/aed-aplicada-a-tarifa-promocional-em-passagem-aerea
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/372293/responsabilidade-pre-contratual-e-prescricao
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/372564/a-rede-social-responsabilizada-por-nao-dar-dados-de-usuario
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/372731/metodo-bifasico-como-criterio-de-quantificacao-dos-danos-morais
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COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/372960/acoes-reparatorias-de-danos-concorrenciais
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/373064/a-dignidade-sexual-da-mulher
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/373309/direito-da-concorrencia-e-varas-especializadas
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/373476/a-importancia-da-metodologia-do-dano-corporal-na-pericia
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/373737/dano-climatico-e-ambiental-o-amanha-e-hoje
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/373911/a-funcao-da-responsabilidade-civil-e-normas-do-processo-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/374195/responsabilidade-civil-dos-laboratorios-por-resultados-equivocados
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/374349/responsabilidade-civil-e-carros-autonomos
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/374629/impressoes-sobre-a-proposta-de-diretiva-sobre-responsabilidade-civil
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https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/374782/danos-sociais-caracterizacao-autonomia-e-legitimidade-do-mp
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/375186/cumulacao-de-pedidos-reparatorios-e-compensatorios-por-danos-coletivos
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/375055/as-questoes-legislativas-do-dano-moral
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/375376/planos-de-saude-negativa-de-cobertura-e-danos-rol-de-desafios
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/375609/responsabilidade-civil-contratual-um-ensaio-a-busca-de-um-modelo
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/375859/fake-news-o-brasil-necessita-de-um-marco-legal
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/376068/tecnologia-transhumanismo-e-responsabilidade-civil-dos-aprimorados
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/376362/sigilo-medico-e-violacao-positiva-do-contrato
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/376374/responsabilidade-da-clinica-de-reproducao-humana-assistida
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https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/376641/arbitramento-do-dano-imaterial-e-o-valor-trazido-na-inicial
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/376821/redes-sociais-e-a-imagem-do-cliente-paciente
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/377107/responsabilidade-pelo-fato-ambiental-do-produto-no-stj
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/377358/antes-e-depois-x-direito-a-imagem-divulgacao-de-fotos-de-pacientes
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/377517/o-crime-compensa-a-responsabilidade-civil-concorrencial
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/377691/vulnerabilidade-estrutural-consumer-theories-of-harm-e-dark-patterns
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/378075/responsabilidade-civil-em-especialidades-medicas
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/378241/o-anteprojeto-de-marco-legal-da-inteligencia-artificial
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/378462/ocaso-da-eficacia-indenizativa-e-a-relevancia-da-eficacia-restitutoria
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COLUNA MIGALHAS RC

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/378649/poluicao-sonora-e-a-responsabilidade-civil-no-direito-de-vizinhanca
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-responsabilidade-civil/378929/onus-da-responsabilidade-civil-como-consequencia-aos-fisioterapeutas


https://youtu.be/lmSnFeuqOcY

https://youtu.be/OHfudRaBc24
https://youtu.be/tWNvwMOiAAU

https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=32

ANNUAL REPORT 2022

WEBINARS

https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=OHfudRaBc24&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=OHfudRaBc24&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=lmSnFeuqOcY&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=lmSnFeuqOcY&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=35


https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=32

https://youtu.be/OCGgJwO4YAU

https://youtu.be/-ayzTHlgHKs
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WEBINARS

https://www.youtube.com/watch?v=tWNvwMOiAAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=-ayzTHlgHKs&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=-ayzTHlgHKs&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=OCGgJwO4YAU&list=PLvnK_yklFCD47ZsVcOXEOrWbkmAmZ648m&index=36
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