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setembro a dezembro de  2010

Número14

A Federação Brasileira de Administradores 
Hospitalares (FBAH) fechou 2010 com ba-

lanço bastante favorável nas suas realizações em 
defesa e congraçamento de tais profissionais. Para 
comemorar, a Diretoria se reuniu com parceiros 

Josenir Teixeira acompanhou a médica ortope-
dista Luciana Andrade da Silva no 11º Inter-

national Congress on Shouder and Elbow Surgey 
(ICSES), realizado de 5 a 8 de setembro de 2010 
em Edimburgo, na Escócia. 
A SBCOC - Sociedade Brasileira de Cirurgia de 
Ombro e Cotovelo capitaneou os 170 partici-
pantes da delegação brasileira. O evento contou 
com 1.200 participantes de todo o mundo.

Congresso
na Escócia 

FBAH encerra ano de grandes 
realizações 

Em pé, da esquerda para a direita: Francisco Balestrin, Josenir Teixeira, Valdesir Galvan, Márcio Moreira, Fábio 
Marchese, Marcelo Cusatis e Renato Dozineti de Oliveira. Sentados: Paulo Camara, Paulo Mergulhão e Antônio Sérgio 
Vulpe Fausto

no dia 30 de novembro para brindar ao sucesso e 
recarregar as energias para 2011, que promete ser 
mais abundante ainda, em razão da comemoração 
dos seus 40 anos de criação. 

A convite do governo do Estado de Alagoas, 
por meio do Hospital Geral do Estado 

(HGE) Prof. Osvaldo Brandão Vilela, Josenir 
Teixeira ministrou palestra abordando o assunto 
“O uso de sangue em situações de emergência”, 
no dia 6 de novembro de 2010, em Maceió. 
A Mesa Redonda contou com a participação dos 
médicos Dr. Antônio de Pádua Cavalcante (AL), 
que abordou o assunto sob o ponto de vista éti-
co, e Dr. Romilton Viana Machado (BA), que 
falou sobre os aspectos médicos da questão. 
Basicamente, o tema foi desenvolvido com base 

Drs. Antônio de Pádua Cavalcante e Josenir 
Teixeira 

Palestra em Maceió/AL
na postura dos adeptos da religião Testemunhas 
de Jeová, que se recusam a se submeter a trans-
fusão de sangue. 
Josenir Teixeira apontou decisões de vários 
Tribunais de Justiça, doutrina jurídica, Código 
de Ética Médica e pareceres dos Conselhos Fe-
deral e Regionais de Medicina para sustentar 
sua opinião no sentido de realizar a transfusão 
mesmo sob protestos de pacientes pertencen-
tes a tal religião, pois o direito à vida se sobre-
põe ao direito de livre crença, ambos consti-
tucionais.  
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Realizou-se em São Paulo/SP, nos dias 30 e 31 
de agosto de 2010, o II Seminário Terceiro 

Setor e Parcerias na Área da Saúde, prestigiado 
por centenas de pessoas. 
Na ocasião, o Dr. Fernando Borges Mânica lan-

IBCC promove corrida

Valentim Biazotti, Josenir Teixeira, Giovana Teixeira (no colo), Luciana Silva, Débora Montezello e 
Pe. Niversindo Antônio Cherubin

JT participa de seminário sobre o 
Terceiro Setor e Parcerias na saúde 

Drs. Ricardo Monelo, Fernando Borges Mânica, Josenir Teixeira e Edeno Teodoro Tostes

O volume nº 7 da RDTS – Revista de Direito 
do Terceiro Setor – que traz diversos assuntos 
relativos ao Terceiro Setor, na sua visão jurídica, 
já está à venda. A revista é de responsabilidade 
do IBATS – Instituto Brasileiro de Advogados 
do Terceiro Setor (www.ibats.org.br) e comercia-
lizado pela editora Fórum.
As assinaturas podem ser feitas pelo www.edi-
toraforum.com.br ou 0800.704.3737.  

Revista de Direito do 
Terceiro Setor

O IBCC – Instituto Brasileiro de Controle 
do Câncer, assessorado por Josenir Tei-

xeira, promoveu a tradicional e anual “Corrida e 
Caminhada contra o Câncer de Mama” em São 
Paulo, em 15 de agosto de 2010, em frente à As-
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo.
A corrida, na sua 40ª edição, contou com a par-
ticipação de 8.000 pessoas, mesmo com o frio de 
7ºC que fazia no dia. 
O evento celebrou os 15 anos da campanha “O 
Câncer de Mama no Alvo da Moda”, no Brasil, já 
que ela é de origem norte-americana e realizada 
sob licença da Fashion Targets Breast Cancer – 
FTBC. 
O Pe. Niversindo Antônio Cherubin, superinten-
dente da entidade, percorreu os 5 mil metros do 
percurso, demonstrando enorme disposição, do 
alto dos seus 79 anos. 

çou o livro O Setor Privado nos Serviços Públicos de 
Saúde, pela editora Fórum, fruto de sua tese de 
doutorado junto à Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo.
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O padre Niversindo Antônio Cherubin 
comemorou 79 anos de idade no dia 

30.09.2010. Durante toda aquela semana o 
respeitado profissional recebeu homenagens 
de todas as entidades que ele criou, trabalha e 
participa, num claro reconhecimento de todos 
pela importância de tê-lo conosco. 
Parabéns, Pe. Cherubin! Desejamos muita 
saúde para continuarmos a ter o privilégio de 
aprender com a sua sabedoria e receber a sua 
orientação! 

A Pró-Saúde Associação Beneficente de As-
sistência Social e Hospitalar, da qual Jose-

nir Teixeira é Diretor Jurídico, inaugurou sede 
administrativa própria no dia 18 de outubro de 
2010, no bairro da Lapa, em São Paulo/SP, em 
evento que reuniu aproximadamente 200 pes-
soas. O padre Niversindo Antônio Cherubin, o 

Raul de Santa Helena, Josenir Teixeira, José Carlos Rizoli e Dr. José Ribamar Carvalho Branco Filho 

Inauguração da sede administrativa 
da Pró-Saúde 

arcebispo de Mariana/MG Dom João Bosco e o 
arcebispo da cidade do Rio de Janeiro/RJ Dom 
Orani Tempesta deram o tom formal e religioso à 
celebração da missa que comemorou a data.
O prédio recebeu o nome do administrador hos-
pitalar José Eduardo Bindi, saudoso companheiro 
de vários anos de convivência.

Pe. Cherubin 
comemora 
aniversário 

Pe. Niversindo Antônio Cherubin e 
Josenir Teixeira 

  

Palestras e eventos de Josenir Teixeira

Data         Local                                     Tema                                                    Atuação                                 Promoção

Palestrante

Federação das Unimeds30.11          São Paulo/SP Prontuário do Paciente: Aspectos Jurídicos Palestrante 

IBCC 
Instituto Brasileiro de 
Controle do Câncer

29.11            São Paulo/SP  Assuntos Hospitalares na Visão Jurídica  Palestrante

 Hospital Geral do Estado 
Prof. Osvaldo Brandão Vilela

06.11         Maceió/AL       2ª Jornada Científica - Saúde e Humanização
Palestra: Uso do sangue em situação de emergência 

Prefeitura Municipal de Arujá
Secretaria Municipal de Saúde

05.11            Arujá/SP IV Conferência Municipal da Saúde 
Contratualização de Serviços de Saúde

Palestrante

ESA-OAB/SP 
Escola Superior de Advocacia

 14.10          São Paulo/SP Prestação de contas pelo Terceiro Setor 
do recebimento de verbas públicas

Professor

      
ESA-OAB/SP

Escola Superior de Advocacia 
07.10           São Paulo/SP Títulos e Qualificações do Terceiro Setor Professor
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“Polêmico, passional, contestador, justo e combativo. 
Todos estes adjetivos estão fartamente contemplados nos 
artigos assinados por Josenir Teixeira. Na presente co-
letânea, portanto, não poderiam faltar. 
Mas o que não se pode negar são os sólidos conhecimentos 
e as opiniões abalizadas e fundamentadas, com explicações 
corretas e sempre baseadas em fatos. 
Esta coletânea, dividida em capítulos específicos, propor-
cionará a diversos profissionais, como dirigentes de hos-
pitais filantrópicos, administradores, advogados ou aos 
interessados em conhecer os meandros, as verdades e as 
fantasias que povoam o ambiente hospitalar. 

Josenir Teixeira lança coletânea

Os interessados no livro Opiniões podem enviar e-
mail para jt@jteixeira.com.br. Os pedidos serão 
atendidos de acordo com a disponibilidade do 
estoque. 

Josenir Teixeira reuniu 53 artigos escritos ao longo dos últimos 10 anos e, em dezembro de 2010, 
editou a coletânea “Opiniões”. Os assuntos foram divididos em 7 capítulos: Terceiro Setor (14), Saúde 

(2), Assuntos Hospitalares (4), O Administrador (2), Advocacia (10), Os Médicos (5) e Diversos (16). O 
livro traz fotos que ilustram alguns momentos da trajetória profissional do autor. 
O texto da contracapa coube ao amigo José Carlos Rizoli, que escreveu: 

Fazer esta coletânea deu enorme trabalho de 
organização, revisão e atualização dos tex-

tos. Mais do que pensei, inicialmente. Mas trouxe 
enorme prazer e satisfação. 
 Mais do que isso, o trabalho serve para mostrar 
o quanto alguns assuntos são discutidos por anos 
a fio sem que eles sejam de uma vez por todas 
resolvidos, esclarecidos ou definida a postura de-
finitiva que deve ser adotada em relação a eles. 
Eu não me lembrava mais que havia escrito sobre 
o cheque caução em 1999. Há mais de uma dé-
cada. Você, caro leitor, é capaz de responder, de 
pronto, se o hospital pode ou não exigi-lo?  Há 
diferença se o paciente for particular ou bene-
ficiário de convênio?
E o que dizer sobre a incansável tentativa dos 
Conselhos de profissões que não a Medicina 
que insistem em fazer com que os hospitais se 
registrem neles para que, a partir daí, se tornem 
credores das anuidades? Eu escrevi sobre isso em 
1999. Há onze anos. E até hoje vários hospitais 
são acionados no Judiciário, pelos Conselhos 
Profissionais, pleiteando exatamente isso. 
E a insegurança jurídica na qual o Terceiro Setor 
esteve e está sempre envolta, diante da insani-
dade governamental que é obstinado em matar 
quem lhe ajuda? Foi curioso reler artigos escri-
tos há anos e constatar a sua atualidade. Pouca 
coisa mudou desde 1990, quando iniciei minha 
atividade profissional no Terceiro Setor, tendo 
pela frente o (revogado) Decreto nº 752/93. A 
situação das entidades sem fins lucrativos, desde 
então, só fez complicar. 
Quem tem acesso ao prontuário do paciente? E 
a questão da manutenção do sigilo das informa-
ções contidas no prontuário e a obrigação de os 

Compartilho com o leitor a apresentação do livro

Josenir Teixeira nos proporciona, com estes artigos, uma 
leitura leve, gostosa e, ao mesmo tempo, altamente esclare-
cedora deste mundo no qual o autor vive intensamente os 
seus dias. 
Boa leitura e temos certeza que, ao final, teremos a nítida 
sensação de conhecermos mais sobre os assuntos elaborados, 
mas principalmente uma grande vontade de mergulharmos 
sempre e mais nos artigos de Josenir Teixeira.” 

José Carlos Rizoli
Ex-presidente da Pró-Saúde ABASH
Sócio-Diretor da Riz Consultoria

estabelecimentos de saúde em protegê-lo? Eu 
escrevo sobre o assunto desde 1998, pelo me-
nos. Em 2008 publiquei o livro Prontuário do 
Paciente: Aspectos Jurídicos, onde abordei o as-
sunto com mais profundidade. 
A retenção de 11% dos prestadores de serviços na 
fonte, pelos tomadores de serviços, foi por mim 
comentada em 2001, em 2005 e até hoje o assun-
to gera discussão nos hospitais, pois os primeiros 
tentam evitar que os segundos segurem os valores, 
com o que alguns hospitais compactuam, infeliz-
mente, colocando em risco a própria instituição.
Em 2009, escrevi o livro Assuntos Hospitalares 
na Visão Jurídica, onde reuni mais de 80 assuntos 
que são enfrentados cotidianamente pelos hospi-
tais e seus profissionais. 
 É curioso constatar a evolução do pensamento 
e do jeito de redigir. O aprofundamento do co-
nhecimento gera o poder de síntese. Mas isso 
traz enorme problema: o trabalho e a preocupa-
ção com cada palavra escrita aumentam. E muito. 
Quando escrevemos sobre questões técnicas 
há que se conferir se o significado daquilo que 
pensamos ser realmente o é. Nem sempre o sig-
nificado de uma palavra é aquele que todos pen-
sam que é. E esse tipo de equívoco não pode ser 
perpetuado num texto técnico. Ou em qualquer 
um, na verdade. As palavras devem ser usadas no 
exato significado e contexto do que elas querem 
dizer. Isso faz com que a responsabilidade de 
quem escreve se agrave. Fica mais trabalhoso. 
Mas a agregação de valor e o aprendizado a partir 
de tal situação são gratificantes e compensam o 
esforço. 
A reunião de artigos escritos ao longo de anos 
numa única obra traz vários benefícios. Além da 

facilidade de manuseio, o trabalho coloca à nossa 
frente temas que, de certa maneira, estavam es-
quecidos pelo lapso temporal de quando foram 
objeto de comentários, mesmo que rápidos e 
concisos. Além disso, resgata-se a memória da 
produção técnica, mesmo que modesta.  
Os artigos técnicos, invariavelmente, tiveram ori-
gem em questões práticas que os hospitais por 
mim assessorados demandavam. A partir das 
consultas dos administradores, que se repetem no 
tempo e continuam a chegar até hoje, resolvi tecer 
considerações em linhas gerais, sem juridiquês, 
para que a informação fosse socializada. 
Excluí, incluí, mudei e troquei palavras por sinô-
nimos, inverti frases, mudei parágrafos, adaptei a 
redação às novas normas ortográficas, atualizei 
nomenclaturas e promovi alterações para melhor 
compreensão dos textos e de seus contextos. 
Espero que o resultado lhe seja palatável, caro 
leitor. 

Boa leitura !
Josenir Teixeira 
Novembro/2010
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