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Foi com muita satisfação que recebi o convite para prefaciar o livro 
da Marina Zuan Benedeti Chenso: Responsabilidade Médica no Terceiro 
Setor: plantonista à distância, e é no meio de uma selva acadêmica infes-
tada de frivolidades e dissimuladas informações que surgiu o presente tra-
balho, cujo texto corresponde à sua dissertação de mestrado apresentada 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial da Universida-
de Estadual de Londrina – Linha: Direito Civil. 

Tive o prazer de acompanhar a trajetória da autora durante os estu-
dos do mestrado e sempre admirei o entusiasmo, dedicação e seriedade 
que marcou seus os passos na implementação e desenvolvimento do seu 
projeto e pesquisa. A começar pela escolha do tema, audacioso e despren-
dido de meros holofotes acadêmicos, já que nas palavras da própria autora 
“A saúde, no entanto, tornou-se um evento midiático, ou melhor, a tradu-
ção da problemática no atendimento médico prestado pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) está adquirindo nuances sensacionalistas”.

Ao se trabalhar no tema saúde pública, diversos problemas surgem 
principalmente diante ao fato de que muitas polêmicas – nas diversas esfe-
ras da sociedade – envolve a temática. Sob o ponto de vista jurídico, uma 
das problemáticas estaria em torno do fato de que a Constituição atual 
positiva um Estado de cunho liberal, todavia assegura os direitos sociais, 
diante disso prescreve que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Em que pese a Constituição assegurar a todos o direito à saúde, na 
prática o que se verifica é que nem sempre o Poder Público é capaz de 

pRefácio
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alcançar os anseios sociais, portanto uma das práticas adotadas seria trans-
ferir tal responsabilidade, por meio de convênios, àquelas pessoas atuantes 
no setor denominado público não estatal.

É a partir dessa realidade que surge a problemática do presente tra-
balho, já que os serviços prestados por esses sujeitos dão-se por meio de 
profissionais que, muitas vezes, se quer tem um vínculo jurídico escrito, o 
que reflete diretamente em alguns casos como o ora em debate: na respon-
sabilidade civil do plantonista à distância.

Diante de tal problemática e desenvolvendo uma linha de raciocínio 
condicente com o cenário brasileiro, a autora busca alertar a comunidade 
jurídica para a problemática existente nesse regime híbrido de atuação, onde 
o ideal é a funcionalização dos institutos jurídicos, no intuito de que o 
Direito ao ser analisado sob um prisma global possa melhor ser aplicado e 
consequentemente garantindo uma melhor efetividade aos jurisdicionados.

O presente está dividido em quatros capítulos, em que no primeiro a 
preocupação é em situar o leitor de como está estruturado o sistema de saú-
de pátrio, para na sequência analisar a questão da responsabilidade médica 
nos seus diversos aspectos e já buscando deixar claro como isso reflete em re-
lação ao desprestígio da norma jurídica na responsabilidade do plantonista 
ausente. No terceiro momento, reafirma a dificuldade de se responsabilizar 
o plantonista à distância sob a ótica tradicional, para em seguida argumen-
tar sobre a necessidade de se utilizar novas acepções da responsabilidade 
civil. Por fim, no quarto capítulo, a busca é por colacionar alguns elementos 
no intuito de fundamentar uma reparação às vítimas decorrentes de proble-
mas advindos do atendimento (ou não) do plantonista à distância.

O estudo ora apresentado à comunidade jurídica é fruto de insistentes 
e incansáveis pesquisas da autora, trata-se de um livro cujos fundamentos 
é de grande maestria e produto de ingente pesquisa nas diversas áreas do 
saber, mas principalmente preocupando-se com os anseios sociais no que 
tange a efetividade da reparação do dano no caso da responsabilidade civil.

Cumprimento novamente a minha grande amiga pela excelência em 
seu trabalho e que em momento oportuno para o debate sobre o assunto 
que é de grande valia para a sociedade contemporânea.

Londrina, 05 de setembro de 2012.

FÁBIO RICARDO RODRIGUES BRASILINO
Professor da Faculdade Arthur Thomas e UNOPAR


