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Número17

Foi lançada em março de 2012 a Revista Bra-
sileira de Direito da Saúde (RBDS). Trata-se 

de publicação técnico-científica da Confederação 
das Santas Casas de Misericórdia, Santas Casas e 
Entidades Filantrópicas (CMB) que tem por obje-
tivo promover, sob a perspectiva jurídica, a discus-
são de temas relacionados à prestação de serviços 
na área da Saúde, ampliar a divulgação do enten-
dimento dos Tribunais sobre o tema e mobilizar a 
sociedade em torno de questões que afetam dire-
tamente o direito fundamental à Saúde.
Josenir Teixeira contribuiu com o número 1 da 
revista e escreveu o artigo intitulado “A respon-
sabilidade civil dos hospitais pelo ´erro´ do mé-
dico na visão do Superior Tribunal de Justiça”, 
assim resumido: “O amadurecimento e o maior 
esclarecimento dos julgadores a respeito das ca-
racterísticas e do contexto dos relacionamentos 
havidos entre os pacientes, os médicos e os hos-

CMB lança revista jurídica e 
JT escreve artigo

Drs. Josenir Teixeira, Monaliza Santos, Fernando Borges Mânica, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior
e Cezar Peluso

Drs. Monaliza Santos, Josenir Teixeira, Janaina Schoenmaker, José Reinaldo Nogueira 
de Oliveira Júnior e Fernando Borges Mânica

pitais, têm proporcionado decisões mais justas e 
adequadas às responsabilidades de cada um. Este 
artigo objetiva exteriorizar a forma pela qual o 
Superior Tribunal de Justiça tem julgado as ações 
que tratam do chamado “erro médico” e como 
ele tem individualizado as responsabilidades dos 
hospitais e dos médicos para confirmar ou refor-
mar as condenações das instâncias inferiores.”
O artigo ocupou as páginas 52 a 87. 
A revista foi entregue aos presidentes dos princi-
pais tribunais estaduais, regionais e superiores do 
País. Na foto aparecem os Drs. Josenir Teixeira, 
Monaliza Santos (Advogada da CMB), Fernando 
Borges Mânica (Coordenador Científico da revis-
ta) e José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior 
(Presidente da CMB) entregando exemplares da 
RBDS ao Ministro Antônio Cezar Peluso, Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, no dia 7 de 
março de 2012. 

A TV Justiça é canal de televisão público, 
não lucrativo, coordenado pelo Supre-

mo Tribunal Federal (STF). A Dra. Janaina 
Schoenmaker foi convidada a apresentar seu 
livro intitulado Controle das Parcerias entre o 
Estado e o Terceiro Setor pelos Tribunais de Con-
tas no programa Academia, que discute teses 
e dissertações que retratam temas polêmicos 
e interessantes relacionados ao universo ju-
rídico.
Os advogados Josenir Teixeira e Carolina 
Caiado Lima foram convidados para debater 
e comentar o livro. O programa foi grava-
do no estúdio da TV Justiça, no subsolo do 
anexo I do STF, em Brasília/DF, no dia 7 de 
março de 2012 e deve ir ao ar em 20 de maio 
de 2012, às 21h00. 
A TV Justiça pode ser sintonizada no canal 6 
da Net, 209 da Directv, 117 da Sky e nos sites 
www.tvjustica.jus.br e www.youtube.com

JT participa de 
debate na TV Justiça, 
do STF

Drs. Janaina Schoenmaker, Josenir Teixeira e 
Carolina Caiado Lima

Rimack Souto (apresentador), Carolina Caiado Lima, 
Janaina Schoenmaker e Josenir Teixeira 
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No dia 21 de novembro de 2011, em São 
Paulo/SP, a Dra. Janaina Schoenmaker 

lançou o livro intitulado Controle das Parcerias 
entre o Estado e o Terceiro Setor pelos Tribu-
nais de Contas, pela editora Fórum. 
Trata-se de sua dissertação de mestrado em 
Direito Administrativo que foi defendida na 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo (USP) e que teve a Professora Doutora 
Odete Medauar como orientadora. 
Registrem-se os parabéns à autora pela contri-
buição às entidades sem fins lucrativos que rece-
bem verbas públicas e que podem ter na obra a 
base jurídica necessária para se orientar em rela-
ção ao cumprimento das suas obrigações. 

JT participa 
de lançamento 

de livro 

Janaina Schoenmaker e Josenir Teixeira

A psicóloga e presidente do Instituto Onco-
guia Luciana Holtz lançou o livro Paciente 

com Câncer – um guia para quem acabou de rece-
ber o diagnóstico, no dia 1º de fevereiro de 2012, 
em São Paulo/SP, pela editora Manole. 
A obra foi escrita em conjunto com os médicos 
oncologistas Rafael Kaliks e Auro Del Giglio e 
responde a várias perguntas normalmente feitas 
pelo paciente recém diagnosticado com câncer e 
seus familiares.
Parabéns ao Instituto Oncoguia e à Luciana pela 
importante contribuição para a sociedade.  

JT prestigia lançamento de livro

Josenir Teixeira e Luciana Holtz

JT se reúne com advogados 
da saúde 
A Confederação das Santas Casas de Mi-

sericórdia, Hospitais e Entidades Fi-
lantrópicas - CMB promoveu o 21º e o 22º 
Encontros dos Assessores Jurídicos das 
Federações, Sindicatos das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos nos dias 4 de no-
vembro de 2011 e 12 de fevereiro de 2012 

em Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ, res-
pectivamente.
Josenir Teixeira participou de ambos os en-
contros, que reuniram vários advogados que 
atuam na área da saúde e que discutiram te-
mas nacionais que dizem respeito às insti-
tuições nas quais trabalham e aos setores da 
saúde e da filantropia.
A CMB promove quatro encontros anuais 
que permitem essas discussões. O próximo 
será em 11 de maio de 2012 em Porto Ale-
gre/RS e o seguinte em agosto de 2012, em 
Brasília/DF, durante o Congresso Nacional 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos.

Advogados reunidos em Salvador/BA, em 2011
Advogados reunidos no 

Rio de Janeiro/RJ, em 2012

No dia 13 de dezembro de 2011, Josenir 
Teixeira ministrou a palestra Prontu-

ário do Paciente – Aspectos Jurídicos, por 
videoconferência, a convite da Coordenado-
ria do Programa de Educação Continuada a 
distância da Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, em parceria com 
a FEHOSP - Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo. A coordenação do evento coube ao 
Prof. Dr. Eduardo Sadao Yonamine.
A apresentação faz parte do Projeto EDU-
CASUS e pode ser assistida nos sites www.
fcmscsp.edu.br ou www.educasus.com.br 

JT faz palestra no 
EDUCASUS
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O programa Justiça na Manhã apre-
senta destaques dos tribunais su-

periores, entrevistas e responde dúvidas 
dos ouvintes relacionadas a assuntos ju-
rídicos. Ele compõe a grade de progra-
mação da Rádio Justiça (www.radiojus-
tica.jus.br), emissora pública de caráter 
institucional do Poder Judiciário admi-
nistrada pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). 
No dia 27 de setembro de 2011, Jose-
nir Teixeira foi entrevistado por Tatiana 
Azevedo a respeito do lançamento do 
seu livro O Terceiro Setor em Perspec-
tiva – da estrutura à função social, pela 
editora Fórum (www.editoraforum.com.
br). 
Ao longo da entrevista, Josenir Teixeira 
teve a oportunidade de abordar a evolu-
ção do Terceiro Setor nas últimas déca-
das, os títulos públicos que podem ser 
obtidos pelas entidades sem fins lucrati-
vos e comentar a estruturação dos capí-
tulos do livro. 
A entrevista pode ser ouvida em www.
radiojustica.jus.br/radiojustica/progra-
macao.action#. Procure pela opção n. 
102, na barra, e escolha a Parte 01. A en-
trevista está no início do programa. 
Fica registrado o agradecimento a Hele-
na Castello Branco e a Rádio Justiça.

JT concede 
entrevista à Rádio 
Justiça, do STF 

Com o título As entidades do Terceiro Se-
tor possuem função social?, Josenir Tei-

xeira proferiu palestra nos auditórios Ernesto 
Igel e Mario Amato no dia 16 de fevereiro de 
2012, atendendo a gentil convite do Dr. Luiz 
Gonzaga Bertelli, Presidente Executivo, e da 
Gerente Jurídica e de Desenvolvimento de 
Projetos Sociais do Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE), Dra. Maria Nilce Mota. 
A palestra integrou o 74º Encontro CIEE do 
Terceiro Setor e reuniu mais de 200 partici-
pantes, que receberam um exemplar do livro 
intitulado O Terceiro Setor em Perspectiva: da 
estrutura à função social, 4ª obra de Josenir 
Teixeira lançado em 04 de outubro de 2011 

JT faz palestra e lança livro no CIEE

Drs. Maria Nilce Mota e Josenir Teixeira 

e que se originou da dissertação de mestrado 
defendida em 2009 e foi editada pela Editora 
Fórum, de Belo Horizonte. 
Ao CIEE, ao Dr. Bertelli e à Dra. Maria Nilce, 
muitíssimo obrigado pela gentileza de sempre! 
O livro está à venda nos sites www.editoraforum.
com.br, www.livrariacultura.com.br e www.sarai-
va.com.br. Informações podem ser obtidas pelo 
0800.704.3737 e jt@jteixeira.com.br.

Josenir Teixeira autografou o livro aos participantes

J
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Josenir Teixeira compareceu no Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas no dia 27 de 

fevereiro de 2012 para fazer sustentação oral em 
julgamento de recurso de apelação que discutia 
imunidade tributária relativa a ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza) de entida-
de sem fins lucrativos.
Como o desembargador re-
lator do processo antecipou 
o seu voto e ele foi favo-
rável à tese defendida pelo 
advogado, que confirmou 
sentença nesse sentido, ele 
declinou da manifestação, 
tendo o julgamento sido 
unânime.Com o título O ECAD toca a música e o 

hospital dança, Josenir Teixeira publi-
cou artigo na revista jurídica de circulação 
nacional denominada Consulex, na edição 
n. 356, ano XV, de 15 de novembro de 
2011, seção IN VOGA, páginas 52 e 53.
O artigo também foi publicado na revista 
Notícias Hospitalares na edição de n. 68, 
ano 7, de out/nov/dez/ de 2011.
No artigo, Josenir Teixeira abordou a obri-
gatoriedade de os hospitais pagarem direi-
tos autorais ao ECAD em razão da disponi-
bilização de rádios e aparelhos de televisão 
que difundem músicas e programas aos fre-
quentadores de tais estabelecimentos. 
A íntegra do artigo pode ser lida em www.
jteixeira.com.br, www.consulex.com.br e 
www.noticiashospitalares.com.br

JT publica artigo na Consulex

A convite da Universidade Federal do Tocan-
tins, Josenir Teixeira participou da Oficina 

Jurídica na Área da Saúde realizada pelo curso de 
Enfermagem, que discutiu a Terceirização x Pri-
vatização da Saúde, no dia 30 de março de 2012, 
em Palmas/TO.
Também participaram da Oficina os Drs. Lígia 
Monetta Barroso Menezes, advogada que atua na 
Secretaria de Saúde do Tocantins, Samuel Rodri-

JT faz palestra na UFT, 
em Tocantins

gues Freires, advogado da SISEPE – Sindicato 
dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins 
e Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Di-
reito da 4ª Vara Criminal de Palmas.
O evento contou com a presença de aproximada-
mente 250 pessoas e foi seguido de debate entre 
a plateia e os palestrantes.
Registre-se o agradecimento a Jefferson Dias de 
Lima, coordenador do projeto.

Drs. Josenir Teixeira, Luatom Bezerra Adelino de Lima, Samuel Rodrigues Freires e Lígia Monetta Barroso Menezes

JT faz palestra 
na FEHOSP

A convite da FEHOSP – Federação das San-
tas Casas e Hospitais Beneficentes do Esta-

do de São Paulo, Josenir Teixeira ministrou curso 
de 8 horas sobre o Prontuário do Paciente – As-
pectos Jurídicos no dia 28 de março de 2012, na 
sua sede, em São Paulo/SP.
O curso contou com participantes de cidades do 
interior de São Paulo e da Capital.
Ao longo de todo o dia foi possível discutir vá-
rios aspectos jurídicos e operacionais que dizem 
respeito a tão complexo assunto. 
Registrem-se os agradecimentos à Diretoria da 
FEHOSP e à Tatiana Viesseli pelo convite.

Sustentação oral 
no TJ/AM

O livro Assuntos Hos- 
pitalares na Visão 

Jurídica, de autoria de Jo- 
senir Teixeira, reúne mais 
de 80 assuntos do coti-
diano dos hospitais que 
são comentados breve-
mente sob a ótica jurídi- 
ca, visando ajudar os pro-
fissionais a enfrentá-los, 
pois, conhecendo os direi- 
tos, fica mais fácil exercê-los na medida adequada.
O livro pode ser adquirido pelo telefone (62) 
3219.8696 ou pelos sites www.abeditora.com.br 
e www.livrariaculturura.com.br  

Assuntos Hospitalares
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Em dezembro de 2011 se encontraram 
na sede administrativa da Pró-Saúde 

ABASH alguns companheiros, contemporâ-
neos e ex-alunos das primeiras turmas de ad-
ministração hospitalar do Brasil, que cursaram 
o IPH – Instituto de Pesquisas e Desenvolvi-
mento Hospitalares. 
Josenir Teixeira se juntou a tais pessoas em 
1991, quando passou a atuar no departamen-

Reunião de veteranos em 
administração hospitalar

to Gerência Hospitalar (GH), que havia sido 
criado pela Sociedade Beneficente São Camilo 
em 1985. 
Além de reunião de negócios, o momento ser-
viu para que fossem colhidos depoimentos e 
imagens que ilustrarão o livro que contará a 
história dos 45 anos da Pró-Saúde e que será 
lançado durante a Feira + Fórum Hospitalar 
2012, em maio, em São Paulo.

Soldemar Tonello, Carlos José Massarenti, Valentim Ap. Biazotti, padre Niversindo Antônio Cherubin, Antônio 
Sérgio Vulpe Fausto, José Cleber do Nascimento Costa, Paulo Roberto Segatelli Camara e Josenir Teixeira

Josenir Teixeira, Valentim Biazotti, Carlos José Massarenti, José Cleber do Nascimento Costa, Soldemar Tonello, 
Paulo Roberto Segatelli Camara, padre Niversindo Antônio Cherubin e Antônio Sérgio Vulpe Fausto

RDTS n. 10
O volume nº 10 da RDTS – Revista de Di-
reito do Terceiro Setor – que traz vários 
assuntos relativos ao Terceiro Setor, na sua 
visão jurídica, comemora os 5 anos de exis-
tência da publicação. 
A revista é de responsabilidade do IBATS 
– Instituto Brasileiro de Advogados do Ter-
ceiro Setor (www.ibats.org.br), do qual Jo-
senir Teixeira é o atual vice-presidente, e 
comercializada pela editora Fórum.
As assinaturas podem ser feitas pelo 
www.editoraforum.com.br ou 0800.704.3737.  

ENFOQUE JURÍDICO (INPI 828.632.804) 
é editado por JOSENIR TEIXEIRA ADVO-
CACIA e distribuído a clientes, colegas, em-
presas e profissionais da área. É permitida a 
reprodução, desde que citada a fonte.

JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
OAB/SP 3.815/97
CNPJ 02.430.626/0001-63
Rua Guaicurus, 563, Lapa, 05033-001 
São Paulo/SP        (11)  2238.5566
jt@jteixeira.com.br    

Acesse: 
www.jteixeira.com.br      
www.prontuariodopaciente.com.br
www.ibats.org.br
www.advogadocamiliano.com.br

Jornalista responsável: 
José Carlos Camacho
Mtb 9.421 

Planejamento visual e Produção Gráfica
Santouro – Comunicação & Arte
(11) 9272.7238       santouro@terra.com.br

Expediente
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Data Cidade Título do evento Atuação Entidade realizadora

2012

30.03 Palmas/TO Oficina Jurídica na área da Saúde 
Terceirização x Privatização Palestrante UFT 

Universidade Federal do Tocantins

28.03 São Paulo/SP
Curso

Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente
Professor

FEHOSP 
Federação das Santas Casas e Hospitais 
Beneficentes do Estado de São Paulo

 22.03 São Paulo/SP Palestra 
Assédio moral nas relações trabalhistas Palestrante  IBCC 

Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 

07.03 Brasília/DF
Audiência com o Ministro Cezar Peluso, 
do STF, para entrega da Revista Brasileira 

de Direito da Saúde
Participante

CMB 
Confederação das Santas Casas 

de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas

07.03 Brasília/DF Debate sobre o livro de Janaina Schoenmaker 
no programa Academia Debatedor TV Justiça 

STF

16.02 São Paulo/SP
Palestra 

As entidades do Terceiro Setor 
possuem função social?

Palestrante CIEE 
Centro de Integração Empresa-Escola

10.02 Rio de Janeiro/RJ
Encontro dos Assessores Jurídicos das 

Federações, Sindicatos das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos

Participante
CMB 

Confederação das Santas Casas 
de Misericórdia, Hospitais e 

Entidades Filantrópicas

 01.02 São Paulo/SP 
Lançamento do livro   

Paciente com câncer - um guia para quem 
acabou de receber o diagnóstico 

de Luciana Holtz
Convidado Instituto Oncoguia

2011

14.12 Brasília/DF Jantar de confraternização Participante

CMB 
Confederação das Santas Casas 

de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas

13.12 São Paulo/SP Prontuário do Paciente: aspectos jurídicos, 
tempo de guarda e digitalização Palestrante

Educasus 
Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo e  
FEHOSP - Federação das Santas Casas 

e Hospitais Beneficentes do 
Estado de São Paulo

05.12 Bento Gonçalves/RS A Lei da Filantropia Palestrante Associação Dr. Bartholomeu Tacchini

22.11 Vitória/ES Palestra 
Aspectos Jurídicos do Prontuário do Paciente Palestrante Pró-Saúde 

Hospital Estadual Central

Palestras e eventos de Josenir Teixeira


