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CARPE DIEM

Sorver da vida a primitiva essência
é dentre todas a maior ciência...
Breve, breve serás antepassado,
mas antes disso deixa o teu recado,
pois, bem sabes, tens obrigação
de demonstrar que não vieste em vão.
Faça cada minuto do teu dia
de muito amor e muita ousadia:
Só assim, então terás vivido
sem sentires de nada arrependido.
somente nos arrependeremos
de quanto nos foi dado e não vivemos!
Colha os frutos na beira da estrada,
sinta os carinhos da pessoa amada,
transforme cada sonho em realidade,
vivendo tua vida de verdade.
Os dias serão belos e floridos
se os viveres em todos os sentidos.
Por que perder a oportunidade,
ficando para sempre na saudade,
se a vida te sorri exuberante
a ter ofertado surpresa a cada instante?
Como filho d’águia, altivo e forte,
busca as alturas sem pensar na morte,
que algum dia virá, pois é sabido,
Mas até Lá, então, terás vivido...

José Maria Pessoa
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É com júbilo que apresento o livro “Responsabilidade Civil por 
Dano Moral e seu caráter desestimulador”, obra resultante da Dissertação 
de Mestrado de Rodrigo Pereira Ribeiro de Oliveira. Por ocasião da apre-
sentação do trabalho, tive a oportunidade de participar da Banca Exami-
nadora na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e comprovar 
o talento e a competência do jovem advogado.

O mérito da obra reside no desafio à doutrina dominante no setor da 
responsabilidade civil, ainda ancorada no vetusto fenômeno da dicotomia 
público/privado, construção erigida em homenagem ao princípio da se-
gurança jurídica, pelo qual a neutralidade e assepsia das situações jurídicas 
intercivis seriam garantidas pela autonomia do cidadão perante o jugo 
estatal, no momento em que a pena coubesse exclusivamente ao Estado e 
a reparação aos particulares.

O autor propugna pela quebra de paradigmas, cogitando de uma 
sanção civil punitiva como estímulo indireto capaz de induzir o potencial 
ofensor a se abster de atos antijurídicos. A discussão é corajosa, afinal 
estamos condicionados a identificar a responsabilidade como uma obri-
gação de reparar danos. De certa maneira somos preconceituosos, pois 
rotulamos como retrógrados todos aqueles que ainda encontram utilidade 
para o ato ilícito e a culpa no direito privado, principalmente com o 
status atualmente deferido à teoria objetiva, que dispara os seus holofotes 
para o risco da atividade em detrimento da responsabilização pessoal do 
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lesante e da aferição da gravidade do seu comportamento. A imposição de 
penas na esfera privada poderia soar como um retorno aos primórdios da 
civilização, tempos em que direito civil e penal se confundiam e qualquer 
responsabilidade recaia sobre a pessoa do ofensor.

Porém, como evidencia esta publicação, o direito é pendular e as 
necessidades sociais demonstram ao jurista a fragilidade da eficácia de 
determinadas pautas legislativas. É hora de revisitar o modelo jurídico das 
sanções punitivas privadas legado pelo direito romano clássico, certamen-
te em outras bases, com as necessárias vicissitudes dos últimos 2000 anos. 
A verdade é que amesquinhar o direito civil no escopo reintegratório, sem 
a capacidade de atuar sob o ponto de vista preventivo, implica em renún-
cia à efetividade, no binômio justiça/eficiência, sobremaneira no que diz 
respeito à violação a direitos da personalidade e atentados a interesses 
difusos e coletivos. Afinal, é muito cômodo para o potencial causador 
de um ato antijurídico ter o conhecimento de que o descumprimento do 
dever de conduta – seja por um ato ilícito como por um inadimplemento 
– ficará limitado ao montante dos prejuízos causados e nada mais. O agen-
te percebe que a retribuição do sistema será inferior ao proveito auferido 
pelo ilícito. O ordenamento jurídico não oferece razões suficientes para 
que alguém se abstenha a ponto de não incidir em inadimplemento ou se 
converter em agente de um ilícito.

A trama de fundo desta obra eloquentemente nos conduz a perceber 
que o fundamental do caráter desestimulador no sistema  da reparação ci-
vil é reagir contra a perspectiva em voga, que invariavelmente remete a res-
ponsabilidade civil à pessoa da vítima e ao dano, abstraindo-se da pessoa 
do agente, de sua culpa e, principalmente, de qualquer aptidão preventiva. 
Elas podem e devem atuar como uma resposta a essa lacuna na teoria da 
responsabilidade civil, deferindo ao credor ou ao lesado a percepção de 
um montante superior ao dano efetivo. Indiferente a uma eventual sanção 
reintegratória, cuida-se de um misto de prevenção de atuações ilícitas e 
punição pela ofensa a um dever ou obrigação. Mais do que acautelar e 
sancionar, ela reafirma a prevalência da pessoa e de sua especial dignidade 
como referenciais do Estado Democrático de Direito.

A comunidade jurídica é brindada por uma bela contribuição de 
Rodrigo Pereira Ribeiro de Oliveira no sentido da compreensão da neces-
sidade de redimensionamento da responsabilidade civil, como um sistema 
complexo em que confluem várias finalidades. Reparação, prevenção e 
punição, simultaneamente, como via intermediária entre o direito penal 
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e o direito civil, em evidente demonstração de que na “era das incerte-
zas” a segurança jurídica jamais nascerá de fórmulas laboratoriais, mas da 
operabilidade de modelos jurídicos dúcteis, adaptáveis às demandas da 
sociedade contemporânea.

Belo Horizonte, agosto de 2012.
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