
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 
CIVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE /RS 

 

 

 

 

 

“Não permitirei que concepções religiosas, 
nacionais, raciais, partidárias ou sociais 

intervenham entre meu dever e meus pacientes”.  
Juramento de Hipócrates.  

 

 

 

 

ARIANE CHAGAS LEITÃO, brasileira, casada, 

autônoma, inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) sob o número 9.959.111.10-53, 
GILVANDRO DA SILVA ANTUNES, brasileiro, 

funcionário público estadual, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) sob o número 
9.131.49.840-04 e FRANCISCO LEITÃO 
ANTUNES, brasileiro, menor impúbere, aqui 

representado por seus pais acima qualificados, 

todos residentes e domiciliados na residente e 
domiciliada na Av. Dr. Campos Velho, 461, 
apartamento 405, Bairro Cristal, Porto Alegre/RS, 

vêm, por seus procuradores signatários 1 , 
respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, oferecer  

 

AÇÃO REPARATÓRIA, DANOS MORAIS 
EXTRAPATRIMONIAIS  

 

contra MARIA DOLORES BRESSAN, brasileira, 

médica pediatra, CRM 19702-RS, com endereço 

                                                        
1 

Instrumentos de mandatos e substabelecimento em anexo. 



 

 

profissional na Rua Felipe Neri, nº312, conj. 201, 
pelos seguintes fatos e fundamentos:  

 

 

I – DOS FATOS 

 

A – PREÂMBULO 

 

Antes de se adentrar nos fatos que originaram a 
presente ação, ir-se-á narrar a relação havida entre os Autores, pais e 
paciente, com a Ré Maria Dolores Bressan. Logo após o nascimento, com 

apenas 01 (um) mês de vida, uma pessoa próxima de Ariane Leitão indicou 
a Dra. Maria Dolores como pediatra de confiança e dali em diante o pequeno 
Francisco passou a ser pela médica assistido, e, com o passar dos tempos, 

uma relação de confiança e respeito entre os Autores Ariane e Gilvandro e a 
médica se formou e, com relação à medica e ao menino, uma relação de 
afeto. Os pais aprenderam a confiar, pois, não entregariam a saúde de seu 

filho primogênito para qualquer profissional e, enquanto médica de Francisco 
a Ré jamais lhe faltou. 

Confiaram na Ré!  

Em meados de março p.p., Francisco foi 
acometido por um forte resfriado, o que levou os pais Ariane e Leitão a 
marcarem nova consulta com a Ré, apreensivos, já que qualquer problema 

de saúde em um bebê com menos de um ano de vida deixa os pais aflitos. 
Estavam preocupados com a saúde de Francisco, mas a Ré tinha consulta 
agendada somente para o dia 23 de março, e resolveram aguardar, pois 

confiavam em seu trabalho como pediatra. 

 

B – DOS FATOS ORIGINADORES DA PRESENTE DEMANDA 

 

Entretanto, no dia 17 de março de 2016, às 12:06 horas, a 
Autora Ariane foi surpreendida com uma atitude que jamais esperava da Ré, 

pois recebeu, em seu celular, via o aplicativo WhatsApp, a seguinte 
mensagem: 

 

“Bom dia Ariane. Estou neste instante declinando em caráter irrevogável, da 

condição de Pediatra de Francisco. Tu e teu esposo fazem parte do Partido 

dos Trabalhadores (ele do Psol) e depois de todos os acontecimentos da 



 

 

semana e culminando com o de ontem, onde houve escarnio e deboche do 

Lula ao vivo e a cores, para todos verem (representante maior do teu partido), 

eu estou sem a mínima condição de ser pediatra do teu filho. Poderia inventar 

desculpas, te atender de mau humor, mas prefiro a HONESTIDADE que sempre 

pautou minha vida particular e pessoal.  

Se quiser posso fazer um breve relatório do prontuário dele para tu levar a 

outro pediatra. Gostaria que não insistisse em marcar consultas mais. Estou 

profundamente abalada, decepcionada e não posso de forma nenhuma passar 

por cima de meus princípios.  

Porto Alegre tem muitos pediatras bons. Estarás bem acompanhada. Espero 

que compreendas. 

Dra. Maria Dolores Bressan. 

(Segue cópia autenticada de ata notarial onde constam todas as conversas 

entre Ariane e Dra. Maria Dolores Bressan, desde o primeiro encontro até o 

final do contrato). 

 

Pasme, Excelência, mas a pediatra de confiança da família, 
que aguardavam para combater a gripe do filho, declinou do atendimento, 
por razões políticas! 

Uma médica, cujo primeiro princípio fundamental, do Código de 
Ética de sua profissão, diz: 

 

“I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.” 

 

Mas ela não respeitou este princípio fundamental da medicina, 
e tudo por discordar dos partidos políticos que a mãe e o pai de Francisco 

militam, especialmente quanto à mãe, que milita no PT – Partido dos 
Trabalhadores –, e por conta dos “acontecimentos” que, segundo seu 
entendimento, culminaram com “escarnio e deboche do Lula ao vivo e a 

cores, para todos verem (representante maior do partido)”.  

 

C – DAS CONSEQUÊNCIAS DO ATO DA RÉ 

 

Como já dito, o pequeno Francisco já se encontrava enfermo, 
aguardando atendimento de sua pediatra, ora Ré, e seu estado se agravou 

por conta, não só da demora, mas pela falta de acompanhamento e 
atendimento. 

Ora, Excelência, pode até parecer forte o que se está 

afirmando, mas há que se considerar que a consulta estava marcada para 
23 de março, uma quarta-feira, e que estava marcada desde o início do mês, 



 

 

e, como se sabe, leva-se mais de uma semana para conseguir uma consulta 
com bons pediatras. Às vezes até mais. 

Então, Ariane e Gilvandro foram avisados no dia 17 de março, 

uma quinta-feira, após o meio dia, de que a consulta de seu filho fora 
cancelada, e na próxima semana era Páscoa, ou seja, a semana é mais 
curta. 

A consequência lógica, é de que ele teria atendimento somente 
após a Páscoa, como realmente ocorreu, pois o primeiro dia, para o qual 
conseguiu marcar consulta, foi o dia 28 de março, segunda-feira. 

Neste meio tempo, Francisco ficou sem atendimento médico, e 
teve que ser encaminhado a uma clínica pediátrica particular, de urgência, 
que não tinha seu prontuário. Isso no dia 25 de março, Sexta-feira Santa, 

feriado, sendo que com a médica Maria Dollores Bressan eram atendidos 
pelo IPERGS, plano de saúde obrigatório para os servidores do Estado do 
Rio Grande do Sul.  

Este menino – principal vítima, vítima inocente – passou dias 
com tosse, resfriado e febre, reclamando e chorando, sem que os pais 
pudessem alguma coisa fazer. E desde a semana do dia 18 de março este 

quadro vinha se asseverando, o que somente melhorou após o atendimento, 
em 25 de março, no Pronto Kids, pela médica Dra. Cristiane Zill. 

Não tivesse ocorrido a interrupção abrupta, unilateral e 

despropositada de seu atendimento médico, teria sido atendido e medicado 
pela profissional que o acompanha desde o primeiro mês de vida e que 
estava completamente inteirada de seu quadro clínico. 

Desamparados, passaram uma semana preocupados com o 
estado de saúde da criança – o que pode não ser grave para um adulto, mas 
para um bebê de um ano existe inclusive risco de óbito – como se percebe 

dos artigos que se junta. 

Não é demais ressaltar o surto de doenças respiratórias que 
ocorreu no começo do ano no país (Zika Vírus, Chikungunya, dengue e 

H1N1), justificando a necessidade de acompanhamento médico próximo. 

Imagine, Excelência, a tensão que foi o a Semana Santa e o 
feriadão de Páscoa para os Autores. 

 

II – DO DIREITO 

 

Com seu procedimento precipitado, desproporcional e 
discriminatório, a Ré Maria Dolores violou diversos dispositivos legais, a 

saber, a Constituição Federal, arts. 1º e 3º e 5º, incisos IV, VI e X, o ECA – 



 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética Médica e o Código 
Civil Brasileiro. 

Isso é uma discriminação proibitiva, trata-se de um fato jurídico 

gerador de responsabilidade civil porque ilícito, porque violador dos 
princípios éticos atribuídos à função de um médico.  

A médica deixou um menino desatendido, em processo de 

gripe e febre, o que exigia uma certa atenção de sua parte. Ela feriu o 
contrato firmado e não escrito, na medida em que descumpriu o atendimento 
à criança, com quem já construíra uma relação de afeto – ao menos é o que 

os pais achavam. 

Violou o Código de Ética Médica e a Constituição Federal, ao 
agir com extremo preconceito, e contra uma criança que nada tem a ver com 

as decisões e posições políticas dos pais. 

A responsabilidade aqui é subjetiva, tendo a médica deixado de 
tomar o cuidado devido em relação ao seu paciente, por motivos de ódio 

político um partido e seu principal líder. 

E o que é pior: em meio a um resfriado, e antes das datas 
reservadas à Páscoa. Quer dizer, ao buscar outro médico para atender seu 

filho, ARIANE e GILVANDRO se depararam com negativas de atendimento, 
seja por falta de horário seja porque os médicos procurados não atendem 
novos casos na quinta-feira santa.  

Precisaram esperar até segunda-feira, dia 28 de março, para 
que seu filho recebesse o devido atendimento, que fora antieticamente 
negado pela Dra. Maria Dolores Bressan. Incorreu, assim, em 

discriminação política, já que deixou de atender quando tinha obrigação de 
fazer, e isso pelo simples fato de que os pais do infante militam em partido 
político de esquerda.  

Se “É direito do médico exercer a Medicina sem ser 
discriminado por questões de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, 
orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer 

outra natureza”, como se depreende do Código de Ética Médico, o dever 
para com o paciente deve ser o mesmo, sob pena de violar o frágil equilíbrio 
existente na relação médico-paciente.  

Trata-se aqui de uma discriminação proibitiva, que fere 
frontalmente o artigo 22 do Código de Ética Médica, do qual se extrai que:  

 

“É vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou 

consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer 

forma ou sob qualquer pretexto.”  



 

 

 

Por outro lado, é dever de todo o médico trabalhar para que 
não haja no ambiente em que exerce a sua profissão qualquer discriminação 

seja por que motivo for, porque medicina é algo mais que uma profissão. É 
um sacerdócio, um ministério, e como tal deve ser tratada. A medicina 
precisa de pessoas que se ponham acima de quaisquer diferenças políticas, 

étnicas, culturais, raciais, de gênero e sexuais. A medicina deve ser também 
um instrumento de transformação social e, em suas fileiras, não pode figurar 
pessoa que se negue a atender por razões de discordância política com 

relação à mãe da criança.  

Conforme já mencionado, Francisco passou dias com tosse, 
resfriado e febre, já que desde a semana do dia 18 de março este quadro 

vinha se asseverando e foi atendido somente em 25 de março, no Pronto 
Kids, pela médica Dra. Cristiane Zill, que no prontuário escreveu (em anexo): 

 

“Declaro para os devidos fins que o paciente acima apresenta gripado 

há uma semana, tosse fraca, febre hoje, exame físico.” 

 

Os autores entendem que uma médica não pode deixar de 
atender devido a preconceitos quaisquer. E, ao deixar de atender um 
paciente como autoriza o art. 36 do Código de Ética Médica, deve 

fundamentar em justo motivo.  

Ora, o mínimo nesse caso seria a médica finalizar o tratamento 
da criança e, após a cura, informar sua opção em não mais atendê-la. 

Jamais poderia deixar seu paciente à mercê da própria sorte e sem qualquer 
indicação de outro profissional para substituí-la à contento. 

Não é o caso. Porque não concorda com os partidos políticos 
em que militam os pais de seu pequeno paciente, por uma questão política, 

nada disso justifica. Esse comportamento é grave. Remete aos terríveis 
anos em que perdurou a ditadura civil-militar neste país, entre 1964 e 1985, 

e que imprimiu um número impensável de violações a direitos humanos. Isso 
não é mais aceitável. Não num Estado Democrático de Direito. Não 
afrontando a Constituição Federal.   

Estes os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação 
e também denúncia no CREMERS e no IPE, ambas anexas a esta inicial, 
uma visando processo administrativo disciplinar (CREMERS) e outra 

visando o descredenciamento da médica do plano de saúde (IPERGS).  

 

 



 

 

III – DO DIREITO VIOLADO – DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, AO ECA, AO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA E AO CÓDIGO 
CIVIL BRASILEIRO. 

 

A – DAS NORMAS VIOLADAS 

 

Da leitura do Código de Ética Médica, em seu primeiro princípio 
(I), nos Princípios Fundamentais, observamos que: 

 

“I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza”. 

 

Este princípio maior está acobertado pela Constituição Federal 
que, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece: 

 

“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil:   

(...) 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. ” 

 

Desse modo, ao discriminar uma criança em virtude da filiação 
partidária da mãe, ou dos pais, se formos abarcar também o partido do pai, 
a médica Maria Dolores Bressan feriu não somente o Código de Ética 

Médica, mas o juramento de Hipócrates e a Constituição Federal, já que o 
artigo 3º, inciso IV estabelece que não pode haver qualquer tipo de 
discriminação em nossa sociedade, o que diz respeito não somente aos 

poderes de estado instituídos, mas também às entidades sociais e, em 
última instância, às pessoas naturais.  

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, caput, estabelece 

que: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 



 

 

(...) 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;   

(...) 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

(...) 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, 

salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 

(...)   

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação; (grifo nosso) 

 

O XIX princípio do Código de Ética Médica estabelece que: 

 

“XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca 

presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular 

de confiança e executados com diligência, competência e prudência.” 

  

E, mais adiante, o mesmo codex veda algumas condutas, entre 

elas: 

    

“Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar 

sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.  

(...) 

Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à 

saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará 

obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho 

Regional de Medicina.”       

(...) 

“Art. 36. Abandonar paciente sob seus cuidados. 



 

 

§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom 

relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o 

médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que 

comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, 

assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as 

informações necessárias ao médico que lhe suceder. 

§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus familiares, 

o médico não abandonará o paciente por ser este portador de moléstia 

crônica ou incurável e continuará a assisti-lo ainda que para cuidados 

paliativos.” 

 

Importante ressaltar que, quanto ao §1º do artigo 36, a regra 

visa justificar a renúncia do médico no caso de mau comportamento do 
paciente, com sua impertinência, com sua negativa em tomar os 
medicamentos e seguir o tratamento prescrito pelo médico. Ocorre que, 
aplicar essa norma no presente caso resultaria em abonar atitude 

discriminatória por parte do profissional da medicina, indo de encontro 
ao preceito constitucional inserido no art. 3º, IV. 

Enfim, o Código de Ética da Medicina busca assegurar a 
possibilidade de renúncia do profissional ao se deparar com uma conduta 
recalcitrante do enfermo, mas jamais servir como fundamento de uma 

renúncia por uma decisão política do médico. Quer dizer, ser negro, 
homossexual, militante de partido político contrário à ideologia do médico, 
judeu, criminoso, deficiente, etc.. são condições que não pedem – por si só – 

determinar o desligamento unilateral da relação médico-paciente. 

O ilícito aqui se faz presente na medida em que a médica 
violou três fundamentos do Código de Ética Médica, (i) o de exercer a 

medicina sem qualquer discriminação, (ii) o de tratar a vítima de modo 
civilizado e sem qualquer distinção e o de (iii) não abandonar seu paciente, 
salvo em raríssimas exceções. O pequeno Francisco precisava de 

atendimento médico, e o teve negado por motivos injustificáveis, de índole 
política.  

 Por último, o artigo 5º do ECA é lapidar: 

 

“Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais.” 

 



 

 

Daí que estão juridicamente expressos todos os dispositivos 
legais violados pela médica, dispositivos estes que se somam aos artigos 
186 e 927 do Código Civil/2002, onde se verifica que: 

 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

 

“Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

 

 IV – DO DANO MORAL 

 

A – DO ENQUADRAMENTO DO DANO MORAL EXTRAPATRIMONIAL 

 

É consabido que a moral é um dos atributos da personalidade, 
tanto assim que Cristiano Chaves de Farias e Nélson Rosenvald professam 
que: 

 

“Os direitos da personalidade são tendentes a assegurar a integral proteção 

da pessoa humana, considerada em seus múltiplos aspectos (corpo, alma e 

intelecto). Logo, a classificação dos direitos da personalidade tem de 

corresponder à projeção da tutela jurídica em todas as searas em que atua 

o homem, considerados os seus múltiplos aspectos biopsicológicos”. 

 

Já se observou que os direitos da personalidade tendem à 
afirmação da plena integridade do seu titular. Enfim, da sua dignidade 

humana. Em sendo assim, a classificação deve ter em conta os aspectos 
fundamentais da personalidade que são:  

 

“(...) a integridade física (direito à vida, direito ao corpo, direito à saúde ou 

inteireza corporal, direito ao cadáver...), a integridade intelectual (direito à 

autoria científica ou literária, à liberdade religiosa e de expressão, dentre 



 

 

outras manifestações do intelecto) e a integridade moral ou psíquica (direito 

à privacidade, ao nome, à imagem etc).”2 

 

Yussef Said Cahali, por sua vez, caracteriza o dano moral da 
seguinte forma: 

 

“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios 

elementos; portanto, ‘como a privação ou diminuição daqueles bens que 

têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade 

de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade 

física, a honra e demais sagrados afetos’; classificando-se, desse modo, em 

dano que afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação etc) e 

dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral’ (dor, tristeza, 

saudade etc); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).”3  

 

Está clara e evidente a violação a um direito humano que é 
direito a não ser discriminado por sua opinião política e, no caso concreto, 

pela opinião política de seus pais. Este é um posicionamento inaceitável no 
estado democrático de direito. 

O que se verifica é que houve, da parte da médica, insistimos, 

um descuido com seu paciente, e isso por motivos políticos, o que é 
profundamente grave e não pode ser aceito. Este ato não pode se repetir, 
seja pela médica Dra. Maria Dolores Bressan, seja por quem quer que for, 

as instituições não podem dar guarida a este tipo de discriminação, não 
podem admitir que posições políticas impeçam que pessoas sejam 
atendidas, que pessoas recebam socorro, sob pena de se ingressar no 

terreno do caos. A desumanidade não pode chegar a este grave ponto de 
inflexão! Não pode! 

Deveras, o motivo apresentado pela médica para não atender o 
menino é absurdo, injustificável e – porque não – DESUMANO! Não há 

justificativa alguma para que se negue atendimento em virtude das escolhas 
político-partidárias dos pais do menor.          

Com tosse que já vinha sendo verificada na semana anterior 
(15 de março) e outras complicações, o menor, criança inocente, deixou de 
ser atendido seja pela sua médica pediatra – Dra. Maria Dolores Bressan – 
seja por outros que pudessem substituí-la. Isso é absolutamente grave. E 

                                                        
2  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nélson. Curso de Direito Civil. 10ª Ed. Salvador: 
JusPodvim, 2012, pp. 200-201. 
3
 CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2011, pp. 20-21. 



 

 

mais grave ainda diante da situação de iminente confronto que se têm vivido 
nas ruas de todo o país. A crise existente entre grupos de esquerda e 
grupos de direita existe, é perfeitamente visível, mas não pode dessa crise 

redundar que pessoas deixem de ser atendidas por profissionais devido a 
suas escolhas políticas. Isso é grave e deve ser combatido com vigor. 

Também grave, Excelência, porque a Ré, médica Maria 

Dolores Bressan, além de discriminar por diferenças políticas, já se 
apressou a julgar um ex-presidente da República, afirmando que se 
manifestara com escárnio. 

Ora, nem o Poder Judiciário o julgou, ainda, mas a Ré já o 
julgou, e condenou, bem como ainda condenou o pequeno Francisco a 
procurar outro médico em condições adversas. 

Já o ato ilícito, aqui, resulta da violação às normas 
constitucionais e legais, essencialmente de um agir com preconceito contra 
uma criança e sua família, pelo desrespeito ao juramento de Hipócrates, ao 

Código de Ética e à própria Constituição Federal. Bem verdade que não se 
trata de um caso de erro médico, mas a repercussão midiática gerada em 
torno do fato é tanta, seja por causa da ausência de ética, seja porque um 

sem número de pessoas que se sentiu atingida pela conduta da médica, que 
o valor a ser indenizado deve ser adequadamente dimensionado. 

Se virar praxe esse tipo de comportamento, chegar-se-á a um 

momento em que profissionais liberais deixarão de atender por diversos e 
impensáveis motivos, como etnia, gênero, raça, credo, etc., e isso é 
inaceitável. O ato danoso aqui tem por elemento nuclear uma ação e, 

consequentemente, uma omissão que gerou dano e exposição midiática de 
toda a uma família. A ação foi negar o prosseguimento no atendimento da 
criança – sem justa causa – e por motivo de preconceito, e a omissão foi 

decorrente da não indicação de novo profissional e o consequente 
aprofundamento do resfriado do pequeno Francisco. A médica agiu com 
dolo no momento da ação e culpa no momento da omissão. Violou 

explicitamente o dever de cuidado que lhe é de obrigatoriedade como 
médica pediatra que é. Violou o Código de Ética Médica, em seu primeiro 
fundamento.  

A responsabilidade civil, no caso, tem como pressupostos a 
existência de uma conduta voluntária, o dano injusto sofrido pelas vítimas 
– direto e reflexo – extrapatrimonial; a relação de causalidade entre o 

dano e a ação do agente; o fator de atribuição da responsabilidade pelo 
dano ao agente, de natureza subjetiva (culpa ou dolo).  

É uma responsabilidade contratual, derivada de um contrato 

estabelecido livremente entre os pacientes e a profissional médica, a maioria 
das vezes de forma tácita, e compreende as relações restritas ao âmbito da 



 

 

Medicina privada, isto é, ao profissional que é livremente escolhido, 
contratado e pago pelo cliente. 

A situação se agrava na medida em que existe grande carência 

de médicos pediatras que atendem pelo IPERGS – o que impossibilitou que 
conseguisse consulta com qualquer outro profissional credenciado num 
espaço de tempo tão curto, sendo obrigada a buscar profissional particular. 

Resumindo, somente a negativa de atendimento já seria 
suficiente para verificar a existência de dano moral indenizável. Mas é ao 
considerar a exposição midiática, a ausência de quaisquer médicos que 

pudessem atendê-la (seja no IPERGS seja particular), e o prejuízo à saúde 
do bebê pela demora no atendimento, que este dano melhor se 
operacionaliza.  

 

B – DA OFENSA MORAL AOS AUTORES ARIANE E GILVANDRO 

 

Foi a doutrina francesa que desenvolveu a teoria nomeada 
de par ricochet, segundo a qual: 

 

“Embora o dano deva ser direto, tendo como titulares da ação aqueles que 

sofrem, de frente, os reflexos danosos, acolhe-se também o dano derivado 

ou reflexo, “le dammage par ricochet, de que são os titulares que sofrem, 

por consequência, aqueles efeitos, como no caso do dano moral sofrido 

pelo filho diante da morte de seus genitores e vice-versa.” (CAHALI, Yusef 

Said, Dano Moral, 3ª Ed. São Paulo: RT. 2005. P.116). 

 

Houve, com relação aos pais de Francisco, Ariane Leitão e 
Gilvandro Antunes, a chamada ofensa moral por ricochete ou reflexa, quer 

dizer, o preconceito inicial não era contra Francisco, mas contra os partidos 
políticos em que militam seus pais, e, diretamente contra o PT – Partido dos 
Trabalhadores, em que milita Ariane Leitão, mas a consequência disso foi a 

desatenção a Francisco, o que macula diretamente sentimento próprio dos 
pais, seja porque viram de modo inaceitável seu filho sem qualquer 
atendimento, seja devido às consequências da falta deste atendimento. 

    Melhor explicando: a médica faltou com ética e foi 
preconceituosa não contra o menino, de quem parecia gostar muito, mas 
contra os pais e, mais especificamente, contra a mãe, pertencente ao 

Partido dos Trabalhadores – PT, e sendo assim, atingiu diretamente 
sentimentos próprios dos pais, e, diretamente, o seu ex-paciente.  



 

 

Ao afirmar que deixaria de atender ao filho, além dos danos 
morais relativos ao não atendimento, também importante salientar os danos 
morais por julgá-los não merecedores de seus serviços profissionais por 

pertencerem a partidos de Esquerda. 

Veja bem, Excelência, ambos foram ofendidos, e 
desqualificados, por suas opções partidárias e ideológicas. Foram 

equiparados ao quê, pela Ré? A bandidos? A ladrões? A Quadrilheiros? 

Muito pior, foram tomados por pessoas ainda inferiores, 
visto que os piores criminosos jamais são deixados sem atendimento 

médico, justamente por conta do juramento médico e do Código de 
Ética. 

Não se pode analisar a presente questão divorciada do 

contexto vivido atualmente, no qual o Partido dos Trabalhadores, e quem o 
apoia, é adjetivado, a todo momento, através de divulgação pela mídia e 
redes sociais, de organização criminosa. 

Ora, se os partidos dos Autores são organizações criminosas, 
e eles fazem parte destas organizações, e são rejeitados por isso, logo 
estão sendo chamados de criminosos. Em nenhum momento a Ré Maria 

Dolores chamou-os, objetivamente, de criminosos, mas seria ingenuidade 
pensar que o faria, desta forma, ao menos. Mas que outro motivo, estaria ela 
tão “profundamente abalada, decepcionada”, e decidida a “de forma 

nenhuma passar por cima” de seus princípios? 

Com certeza não era somente divergências ideológicas, pois 
isso não seria motivo para alguém, minimamente equilibrado, evitar o 

convívio com outros, mormente quando profissional esta convivência. 

Então, a moral dos Autores Ariane e Gilvandro foi atingida 
naquilo que lhes é muito caro, seus sonhos e suas ideologias, e ainda suas 

honras, seus princípios, o que merece ser objeto de indenização. Apenas 
para encerrar, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PAIS DA VÍTIMA DIRETA. 

RECONHECIMENTO. DANO MORAL POR RICOCHETE. DEDUÇÃO. 

SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 246/STJ. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ E 283/STF. 1. A interposição de recurso especial não é cabível 

quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de 

qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, 

conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 2. Reconhece-se a 

legitimidade ativa dos pais de vítima direta para, conjuntamente com essa, 



 

 

pleitear a compensação por dano moral por ricochete, porquanto 

experimentaram, comprovadamente, os efeitos lesivos de forma indireta ou 

reflexa. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. REsp 1208949/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 15/12/2010). 

 

C – DA EXPOSIÇÃO MIDIÁTICA 

 

Após o fato ocorrido, com a sua divulgação, diversos foram os 

veículos de comunicação que procuraram a família, especialmente a mãe do 
pequeno Francisco, Ariane Chagas Leitão, para conhecer melhor do caso 
fático. É importante sinalar que foi com a defesa pública por parte do 

Presidente do SIMERS da médica Maria Dollores Bressan, ainda que o fato 
ganhou repercussão nacional e, desde então, a família passou a esclarecer 
aos veículos como foi tratada durante as consultas com a médica.     

Tendo em vista o altíssimo grau de exposição midiática 
decorrente do fato, não há como não se pensar em uma maior valoração do 
dano moral e aqui vão alguns links onde se tem essa repercussão: 

 

1. http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1755517-pediatra-interrompe-atendimento-a-

crianca-porque-a-mae-dela-e-petista.shtml; 

2. http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pediatra-causa-polemica-ao-se-recusar-a-

atender-bebe-porque-a-mae-da-crianca-e-petista,10000023905;       

3. http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2016/03/ex-secretaria-do-rs-diz-que-

pediatra-negou-atendimento-a-seu-filho-por-ela-ser-petista-5261979.html; 

4. http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/03/medica-que-recusou-atendimento-a-

bebe-por-motivo-politico-tera-de-se-explicar.html; 

5. http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2016/03/30/pediatra-nega-

atendimento-a-crianca-por-mae-ser-petista-e-caso-vira-polemica-no-rs.htm; 

6. http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/03/sindicato-da-respaldo-pediatra-

que-negou-atendimento-bebe-no-rs.html. 

 

E não para aí, pois, ao que tudo indica, muitos outras serão os 
recortes nas mídias faladas e escrita, dando conta do lamentável fato que 
envolveu uma militante petista e seu filho de apenas um ano. 

 

D – DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO  
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http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pediatra-causa-polemica-ao-se-recusar-a-atender-bebe-porque-a-mae-da-crianca-e-petista,10000023905
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,pediatra-causa-polemica-ao-se-recusar-a-atender-bebe-porque-a-mae-da-crianca-e-petista,10000023905
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http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/03/sindicato-da-respaldo-pediatra-que-negou-atendimento-bebe-no-rs.html


 

 

Configurada a prática de ato ilícito, surge automaticamente o 
dever de indenizar pelos danos morais verificados. No momento de fixação 
da indenização também deve ser levado em conta as condições econômicas 

da ré, uma médica conhecida e afamada, bem como o alto grau de 
reprovabilidade da prática, qual seja, a negativa injustificada e notoriamente 
preconceituosa do atendimento de uma criança que mal conta um ano de 

vida, e isso em virtude de comportamento que é de seus pais e não afeta em 
nada na atuação da medica e em sua relação com a família e o seu 
pequeno paciente.  

E neste caso a indenização deve ser fixada para cada um dos 
autores expostos, ARIANE CHAGAS LEITÃO, FRANCISCO LEITÃO 
ANTUNES e GILVANDRO DA SILVA ANTUNES. 

No que tange ao arbitramento da condenação, mister registrar 
que essa deve ter um conteúdo pedagógico, visando tanto compensar as 
vítimas pelo dano – sem, contudo, enriquecê-las – quanto punir o infrator, 

sem arruiná-lo. Não pode ser um valor insignificante porque, no caso das 
vítimas, nada significa para elas e, no caso da ré, tampouco significa. De se 
referir que deve ser o bastante para que a médica e seus colegas de 

profissão nunca mais pensem em praticar esse tipo de ilícito e o suficiente 
para que as vítimas não se sintam menosprezadas pela Justiça. 

Nesse sentido, doutrina e jurisprudência vêm se posicionando 

de forma análoga à prelecionada por R. Limongi França, que, em artigo 
intitulado Reparação do Dano Moral (publicado na RT-631, de maio de 1988, 
p. 33), assim condensa o pensamento de doutrinadores da importância de 

Maciá, Giorgi, Gabba, Mello da Silva, Orozimbo Nonato e Aguiar Dias: 

 

“a) Se o dinheiro não paga, de modo específico, o “preço” da dor, sem 

dúvida enseja ao lesado sensações capazes de amenizar as agruras 

resultantes do dano não econômico. 

b) Não há exata equipolência nem mesmo no terreno dos danos 

exclusivamente econômicos. A incidência do mesmo óbice, tratando-se de 

danos morais, não constituiria impedimento à indenização. 

c) A alegria é da mesma natureza transcendente da tristeza. “Seriam ambas 

(…) valores da mesma essência e que, por isso mesmo, poderiam ser 

compensados ou neutralizados, sem maiores complexidades.” 

d) Não se trataria de restaurar os bens lesados do ofendido, mas sim ‘di fare 

nacere in lui una nuova sorgente de felicità e de denessere, capace de 

alleviare le consequenze del dolore ingiustamente provate’.”4 

                                                        
4 “De fazer nascer nele um novo sentimento de felicidade e de se tornar capaz de alviar as 
consequências da dor injustamente provada”.   



 

 

 

O valor da indenização pelo dano moral não se configura um 
montante tarifado legalmente. A melhor doutrina reconhece que o sistema 

adotado pela legislação pátria é o sistema aberto, no qual o Órgão Julgador 
pode levar em consideração elementos essenciais. Desse modo, as 
condições econômicas e sociais das partes, a gravidade da lesão e sua 

repercussão e as circunstâncias fáticas, o grau de culpa, tudo isso deve ser 
considerado. Assim, a importância pecuniária deve ser capaz de produzir-lhe 
um estado tal de neutralização do sofrimento impingido, de forma a 

“compensar a sensação de dor” experimentada e representar uma 
satisfação, igualmente moral. 

Anote-se, por oportuno, que não se pode olvidar que a 

presente ação, nos dias atuais, não se restringe a ser apenas 
compensatória; vai mais além, é verdadeiramente sancionatória, na medida 
em que o valor fixado a título de indenização reveste-se de pena civil. 

Mais do que isso, a pena pecuniária deve estar abrangida pela 
prevenção especial, que diz respeito à médica Maria Dolores Bressan, mas 
também pela prevenção geral, que diz respeito a todos os profissionais 

liberais e todas as pessoas, prestadores ou não de serviço, para 
desestimular este tipo de prática abusiva e preconceituosa em todos os 
estratos da sociedade. Quer dizer, se não é possível impedir que uma 

pessoa pense preconceituosamente, é dever do estado e da sociedade civil 
desestimular que essa mesma pessoa aja preconceituosamente, seja contra 
quem for e por quais motivos forem. 

 

E – DO JULGADO PARADIGMA: O VALOR MÍNIMO A SER ARBITRADO 
NA PRESENTE CAUSA 

 

No sentido de repudiar essa prática, há decisão do Egrégio 
Tribunal Superior do Trabalho, que julgou ação por demissão discriminatória 

conforme ementa que segue: 

 
RECURSO DE REVISTA DO BANESTES. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO 
REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. 2. PLANO DE DESLIGAMENTO FUNDAMENTADO 
EM IDADE. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 4º, 
II, DA LEI 9.029/95. SÚMULA 333/TST. O princípio antidiscriminatório 
está presente no Título I da Constituição da República (art. 3º, IV, in 
fine), no Título II, Capítulo I (art. 5º, caput, III e X) e no Título II, 
Capítulo II (art. 7º, XXX até XXXII), vinculando as entidades da 
sociedade política (Estado) e da sociedade civil (instituições, 
empresas e pessoas). Para a Constituição de 1988, não há dúvida 
de que os princípios, regras e direitos fundamentais constitucionais 



 

 

aplicam-se, sim, às relações entre particulares, inclusive às 
relações empregatícias (eficácia horizontal). Comprovada nos autos a 
conduta discriminatória do Reclamado, ao dispensar a Reclamante ao 
completar 30 anos de serviço, em razão de política de desligamento 
baseada unicamente em critério etário, incidem os preceitos 
constitucionais civilizatórios tendentes a assegurar um Estado 
Democrático de Direito, com as consequências normativas 
pertinentes, inclusive a indenização por danos materiais, nos termos do 
art. 4º, II, da Lei 9.029/95. Precedentes. Recurso de revista não 
conhecido quanto aos temas. 3. PLANO DE DESLIGAMENTO 
FUNDAMENTADO EM IDADE. DISCRIMINAÇÃO ETÁRIA. DANO 
MORAL. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Inexistem critérios objetivos 
para aferição do dano moral, devendo ser analisadas as 
particularidades do caso concreto a fim de se exercer um juízo de 
equidade, pelo qual o órgão julgador deve exercitar as qualidades 
inerentes à sua função: sensatez, equanimidade, ponderação, 
imparcialidade. A lacuna legislativa na seara laboral quanto aos 
critérios para fixação leva o julgador a lançar mão do princípio da 
razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade, 
pelo qual se estabelece a relação de equivalência entre a gravidade 
da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que 
possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e 
servir de desestímulo a práticas inadequadas aos parâmetros da lei. 
É oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte vem se 
direcionando no sentido de rever o valor fixado nas instâncias ordinárias 
a título de indenização apenas para reprimir valores estratosféricos ou 
excessivamente módicos. Nessa linha de entendimento, releva notar 
que, pelo princípio da razoabilidade, os comandos resultantes das 
normas jurídicas devem ser interpretados segundo critério que pondere o 
adequado equilíbrio entre meios e fins a elas vinculados, de acordo com 
um juízo de verossimilhança, sensatez e ponderação. Na presente 
hipótese, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso ordinário 
interposto pela Reclamante para condenar o Reclamado, no valor de R$ 
100.000,00, a título de indenização por danos morais. De tal modo, 
impõe-se reduzir o valor da indenização por danos morais, que ora se 
arbitra em R$ 80.000,00. Recurso de revista conhecido e provido no 
aspecto. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. 
SÚMULA 219 DO TST. Consoante orientação contida na Súmula 
219/TST, interpretativa da Lei 5.584/70, para o deferimento de 
honorários advocatícios, nas lides oriundas de relação de emprego, é 
necessário que, além da sucumbência, haja o atendimento de dois 
requisitos, a saber: a assistência sindical e a comprovação da percepção 
de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou que o empregado se 
encontre em situação econômica que não lhe permita demandar sem 
prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Com efeito, se o 
obreiro não está assistido por sindicato de sua categoria, é indevida a 
condenação ao pagamento da verba honorária. Recurso de revista 
conhecido e provido no tema. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA 
RECLAMANTE. INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. PERDA DE 
UMA CHANCE. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso 
de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, ante a constatação 
de violação, em tese, dos art. 186 e 927 do CCB. Agravo de instrumento 
provido. C) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 1. DISPENSA 



 

 

DISCRIMINATÓRIA E OBSTATIVA. INDENIZAÇÃO EM DOBRO. ART. 
4º, II, DA LEI 9.029/95. PERÍODO DE AFASTAMENTO. TERMO FINAL. 
SÚMULA 28/TST. Inviável o conhecimento do apelo por ofensa ao art. 
4º, II, da Lei 9.029/95, porquanto tal dispositivo não regula o termo final 
do período abrangido pela indenização decorrente de dispensa 
discriminatória. Outrossim, o acórdão regional está em consonância com 
a Súmula 28/TST. De toda maneira, é preciso registrar que a 
configuração da dispensa discriminatória faz incidir a indenização por 
danos materiais fixada no art. 4º, II, da Lei nº 9.029, de 1995 (pagamento 
dobrado dos salários do período de afastamento), respeitada a fronteira 
máxima fixada pela Súmula 28 do TST ("No caso de se converter a 
reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é 
assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa 
conversão"). Esclareça-se que não há duplicidade quanto ao pagamento 
da indenização por dano moral, com base no art. 5º, V e X, da CF e art. 
186 do CCB, e a indenização por dano material fixada na Lei nº 
9.029/95. Inviável o recurso de revista se o entendimento adotado pelo 
Regional guarda consonância com a Súmula 28/TST. Precedentes. 
Recurso de revista não conhecido no tema. 2. INDENIZAÇAO POR 
DANOS MATERIAIS. PERDA DE UMA CHANCE. Cabível a indenização 
por danos materiais, diante da manifesta perda de uma chance, pois as 
regras previdenciárias oficiais do País tomam em consideração, como 
um dos fatores para o cálculo do benefício, a idade do segurado. Dessa 
maneira, a antecipação da aposentadoria, nas regras atuais, que 
vigoram no País há mais de doze anos, traz necessariamente prejuízo à 
empregada dispensada. Recurso de revista conhecido e provido no 
aspecto. 
(TST - RR: 922007220105170003, Relator: Mauricio Godinho Delgado, 
Data de Julgamento: 09/03/2016,  3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
11/03/2016) 

 

Por mais que a ementa colacionada verse sobre relação de 
trabalho, ela serve como base para a presente demanda, pois julga 

exatamente caso de discriminação, sendo estampada a repulsa por parte 
dos julgadores, que fixaram a indenização por danos morais em elevada 

quantia, tendo em vista principalmente para a reprovabilidade da conduta. 

Assim, requerem seja fixado valor de indenização por danos 
morais não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor, 

considerando o abalo sofrido pelos pais em momento de fragilidade, a 
exposição midiática, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a prevenção 
geral. 

 

IV – DOS PEDIDOS 

 

Diante do que foram expostos, os Autores pleiteiam: 

 



 

 

a) Seja a Ré citada para contestar a presente ação, sob pena 
de revelia e confissão quanto à matéria fática estipulada na inaugural; 

b) Seja, ao final, julgada procedente a demanda para condenar 

a ré a indenizar os danos morais experimentados pelos Autores; 

c) Por fim, seja a Ré condenada em custas e honorários 
advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação; 

d) A opção dos Autores, conforme inciso VII, do art. 319, do 
Novo CPC (Lei nº 13.105/2015), é pela realização de audiência de 

conciliação, na qual requer seja proposto um valor indenizatório pelos danos 
sofridos pelas vítimas, a ser pago individualmente a cada um dos Autores da 
presente ação. 

e) Quanto às informações referentes a endereço eletrônico e 
estado civil da Ré, pugnam os autores pelo adequado cumprimento do § 1º, 
do art. 319, do Novo CPC (Lei nº 13.105/2015). 

Além das provas já juntadas e indicadas no corpo da petição e 
em seus anexos requerem as partes seja oportunizada a apresentação de 
novos documentos no decorrer deste processo, bem como requer a oitiva de 

testemunhas cujo rol será proposto no devido momento. Protesta provar o 
alegado por todos os meios de provas admitidos. 

 

Dá-se à causa o valor de alçada. 

 

Nestes termos,  

Pedem e esperam deferimento. 

 

  Porto Alegre, 28 de abril de 2016. 

 
 
 

Ramiro Goulart  Adalberto Domingues Matheus Domingues 
       OAB/RS 83.812 OAB/RS 21.485            OAB/RS 81.442 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rol de documentos 
 
 
1. Ata notarial em que se caracteriza o fim do 

relacionamento médico-paciente; 
 

2. Cópia de todas notícias obtidas na internet 
sobre o fato ocorrido; 

 
3. Cópia autenticada do atestado médico 

realizado em Francisco Leitão Chagas em 25 
de março de 2016.  

 
4. Procuração assinada por Ariane Chagas 

Leitão; 
 

5. Procuração assinada por Gilvandro da Silva 
Antunes; 

 
6. Cópia da denúncia apresentada ao 

CREMERS contra a médica Maria Dolores 
Brassan; 

 
7. Cópia do pedido de descredenciamento da 

médica Maria Dolores Bressan junto ao 
IPERGS.  



 

 

 

 


