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Advogado, escritor e artista plástico. Formado 

pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos) em 1997. Foi Juiz Leigo por quatro 

anos na Cidade de Esteio, Diretor Cultural na 

OAB-RS, Diretor da Casa do Advogado, Diretor 

Cultural da Escola Superior de Advocacia ESA-

RS por mais de uma oportunidade, sendo 

Membro da Comissão de Defesa e Assistência 

dos Advogados da OAB-RS e Diretor da Medina 

Guimarães Advogados. Mestrando em Direito 

pela FMP (Fundação Escola Superior do Minis-

tério Público - RS).

Tem romance publicado pela Editora Farol3, 

intitulado Depois da chuva, bem como partici-

pação em diversas coletâneas de contos e poe-

mas pela Ajuris (Associação dos Juízes do RS), 

tendo concluído o curso de Oficina Literária na 

Pontifícia Universidade Católica do RS em 1990. 

Como artista plástico, tem diversas exposições 

pelo país e exterior. Foi professor por muitos 

anos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 

na modalidade aquarela, técnica em que se 

especializou.
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O livro A moral do dano é uma abordagem moderna sobre o 

que é o dano moral e seus critérios de aplicação. Com uma 

visão epistemológica sobre o dano moral, seus aspectos, 

suas influências e suas consequências, aborda formas de se 

reconhecê-lo, de amenizar suas consequências às vítimas e, 

principalmente, põe em foco a dor provocada nas pessoas, as 

agressões silenciosas que tanto afetam a alma. É, portanto, 

uma obra a ser con siderada pelo paradigma de modificação 

na aplicabilidade das decisões judiciais, no sentir do outro 

como uma extensão e complementação da condição do ser 

humano, impelindo a um futuro melhor, mais humano, com 

mais amor e respeito.
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o livro A moral do dano é uma abordagem 
moderna sobre o que é o dano moral, quais 
seus critérios de aplicação. Com uma visão 
epistemológica sobre o dano moral, seus 
aspectos, suas influências, suas consequências, 
aborda uma forma de se reconhecer, de 
amenizar as consequências às vítimas, mas, 
principalmente, põe em foco algo imaterial, 
uma dor inexistente nas pessoas, as agressões 
silenciosas que tanto afetam a alma dos seres. 
É, portanto, uma obra a ser considerada pelo 
paradigma de modificação na aplicabilidade 
das decisões judiciais, no sentir do outro como 
uma extensão e complementação da condição 
do ser humano, impelindo a um futuro melhor, 
mais humano, com mais amor e respeito.
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