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PREFÁCIO 

Luiz Carlos Nemetz, com a seriedade que marca a sua trajetona 
destacada e responsável no seio da advocacia e da academia, oferece a sua 
mais recente colaboração ao mundo jurídico acerca desse binômio 

instigante: Direito e Medicina. 
Depreende-se do escrito que as transformações por que passou a 

Medicina, sob o ângulo jurídico, desde a divindade da atividade que não 

admitia equívocos médicos, posto que as doenças e a morte representa
vam desígnios de Deus, até a constatação das falhas que autenticam a 

humanidade desses notáveis profissionais e seus temas gravitantes, permi
tiram ao professor Nemetz lavrar uma obra atualíssima, o que se constata 
pelos textos colacionados, tais como: A responsabilidade civil dos amstesiologistaJ 
nos casos de acusação por má prática projiJSiona~' As fronteiras entre o ato médico 
exclusivo e as atividades de outrasprojissdes voltadas para a saúde htlJ71(///(/; Limites el 
ou fronteiras témims ou I~~ais para a prática de ato médico tiO âmbito das especialidades 
médicas; Seguro obrigatório de responsabilidade cilJZ/ para profiJSionaiJ médicos; A 
responsabilidade civil dos médicos preceptores sobre os atos pratimdos pelos médicos 
residentes; A lei da biossegNrança; A itrversão do ômls da prova nClS ardes de re.rpol1Sa
bilidade civil contra profissionais liberais da saúde; A respol1Sabilidade ciziil do médico. 

Deveras, o autor revela a necessária e novel percepção axiológica do 

Direito, fundado, sobretudo, na dignidade da pessoa humana, que tem 
conduzido o legislador a repensar as regras interdisciplinares que aproxi
mam a Medicina do Direito. 

Os estudos colacionados revelam quão defasadas se encontravam as 

idéias superadas da juridicidade da Medicina, as quais não mais atendiam 
às agruras da vida humana com as suas vicissitudes, impondo-se um mar

co separador entre o passado e o presente. 
A obra do professor Nemetz, cuja dedicação e competência experi

mentei no convívio dos Simpósios e Congressos dos quais participamos, 
aborda, com notável visão interdisciplinar, todas as modernas questões 

desse novel "direito médico". 
Destarte, o autor não se descura da análise "principiológica", ressal

tando a influência da Medicina no âmbito público e privado, como, li,g, 
quando analisa a responsabilidade médica e a repercussão ambiental dos 

resíduos medicamentosos. 
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A leitura desse volume indispensável, pela sua linguagem técnica e 
didática, não presta serviço apenas aos profissionais do Direito, mas tam
bém aos profissionais da área médica como um todo. 

Enfim, é motivo de efusiva saudação o surgimento de mais um 
trabalho elaborado pela acuidade intelectual de Luiz Carlos Nemetz, que 
se destacou nesse campo árido do direito médico, fazendo-se respeitado, 
com singularidade, entre os profissionais da advocacia e os integrantes do 
mundo acadêmico. 

Honra-me prefaciar este livro, assim como gerou em mim significa
tivo desvanecimento proceder à leitura de obra deveras minudente e cons
trutiva, de tal sorte que há de destacar-se na biblioteca dos mais respeitá
veis profissionais jurídicos do nosso Brasil. 

Por fim, sob o ângulo espiritual, a obra, na originalidade da sua 
inspiração, legitima-se pela sua motivação, posto Direito e Medicina ca
minharem juntos, como instrumentos de serviço à vida e à esperança. 
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