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APRESENTAÇÃO DO N. 1  

 
O número inaugural da revista do IBERC explora vários matizes da 

responsabilidade civil. No Editorial, Nelson Rosenvald comenta a polissemia da 

responsabilidade civil, buscando alcançar um conceito atual. O periódico inicia seus 

trabalhos com artigo de uma das principais doutrinadoras brasileiras especializada em 

responsabilidade civil, Maria Celina Bodin de Moraes. Em seu texto, a professora titular 

de direito civil explora o conceito, a função e a quantificação do dano moral. No campo 

da doutrina estrangeira, temos a honra de apresentar texto de Ana Mafalda Castanheira 

Neves Miranda Barbosa sobre a responsabilidade civil pelo financiamento de grupos 

terroristas, com o desiderato de não apenas garantir o ressarcimento das vítimas, como 

também pugnar pela prevenção do terrorismo e combater o financiamento dos grupos 

envolvidos.  

Adentrando na doutrina nacional, o leitor será inicialmente brindado com um 

artigo sobre o valor da causa nas ações compensatórias por dano moral, tema que sofreu 

impacto com a edição do CPC/15, de autoria de Andréia Fernandes de Almeida, Luiz 

Augusto Castello Branco de Lacerda Marca da Rocha e Klever Paulo Leal Filpo. Na 

sequência, Chiara Spadaccini de Teffé e Carlos Affonso Souza desenvolvem importante 

pesquisa acerca da responsabilidade civil de provedores de conexão e de aplicações de 

internet, por conteúdo de terceiros, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e na Lei do Marco Civil da Internet. 

O artigo de Guilherme Magalhães Martins aborda as novas tendências da 

responsabilidade civil do segurador. Já o trabalho de Nelson Rosenvald oferece luzes 

sobre o inédito campo no direito brasileiro da responsabilidade da pessoa adulta incapaz 

não incapacitada e de seu guardião de fato por danos causados a terceiro. Em 

fundamental diálogo entre o direito civil e o direito de trabalho, trazemos um artigo 

sobre a incompatibilidade da tarifação da reparação por dano extrapatrimonial 

trabalhista à luz dos direitos fundamentais, escrito por Pastora do Socorro Teixeira Leal 

e Igor de Oliveira Zwicker.  
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Em acréscimo, Pablo Malheiros da Cunha Frota e José Pedro Brito da Costa 

investigam a responsabilidade hospitalar pela atividade médica autônoma, sob a ótica da 

coligação contratual. Em nossa sessão de análise de julgados dos tribunais superiores, 

Alexandre Pereira Bonna e Luanna Tomaz de Souza refletem sobre o dano moral em 

casos de violência doméstica, com base em Recurso Especial Repetitivo do Superior 

Tribunal de Justiça.  

Finalmente, na seção destinada a resenhas bibliográficas, Leonardo Catto Menin 

e Paulo Nalin analisam a obra coletiva Fault in American Contract Law, organizada por 

Omri Ben-Shahar e Ariel Porat, na qual diversos autores, americanos e europeus, 

refletem sobre o papel da culpa – e suas transformações – no direito contratual norte-

americano, sob o enfoque do direito comparado e do Law and Economics.   

Boa leitura! 


