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Aconteceu em São Paulo/SP, de 23 a 25 de 
maio de 2012, a Feira+Fórum Hospitalar, o 

maior evento da área da saúde da América Latina. 
Neste ano, o administrador hospitalar teve um es-
paço dedicado exclusivamente a ele (de 250m2), 
onde se instalaram algumas empresas e institui-
ções que atuam no segmento, como a Pró-Saúde 
Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar e a FBAH – Federação Brasileira de 
Administradores Hospitalares. 

JT e o ministro Alexandre Padilha na Hospitalar

Josenir Teixeira e Alexandre Padilha. Ao fundo, Márcio 
Moreira e Paulo Camara

Josenir Teixeira e o deputado federal Darcísio Perondi Entrada do Espaço do Administrador Hospitalar

Para comemorar seu aniversário de 45 anos, a 
Pró-Saúde Associação Beneficente de Assis-

tência Social e Hospitalar lançou o livro - Uma 
História de 45 Anos de Profissionalismo em Ad-
ministração Hospitalar – no espaço principal da 
Feira+Fórum Hospitalar no dia 22 de maio de 
2012.
O livro destaca os primórdios da administração 
hospitalar no Brasil, a consolidação da profissão 

Pró-Saúde lança livro de seus 45 anos

Josenir Teixeira, Waleska Santos, Paulo Mergulhão, Paulo Ca-
mara, Terezinha Covas, Osvaldo Artaza Barrios (Chile) e San-
tiago Venegas (Chile) – (Foto de Jefferson Bernardes) Josenir Teixeira autografa o livro de 45 anos da Pró-Saúde 

Monica Mussatti Cytrynowicz, Roney Cytrynowicz e 
Josenir Teixeira

No último dia do evento, o ministro da Saúde 
Alexandre Padilha visitou o Espaço do Adminis-
trador. Ele recebeu das mãos de Paulo Roberto 
Segatelli Camara, superintendente da Pró-Saúde 
e presidente da FBAH, os livros que contam a 
história de ambas as entidades.
O deputado federal Darcísio Perondi, do Rio 
Grande do Sul, integrou a comitiva do ministro 
da Saúde. 

e da entidade nos anos 1970, além dos programas 
de qualidade e sustentabilidade desenvolvidos e 
aplicados pela Pró-Saúde, que geraram importantes 
prêmios nacionais e internacionais.
O Dr. Gonzalo Vecina Neto, superintendente cor-
porativo do Hospital Sírio-Libanês e professor as-
sistente da Faculdade de Saúde Pública da USP – 
Universidade de São Paulo, prefaciou o livro, sendo 
que o padre Niversindo Antônio Cherubin redigiu 

a sua apresentação.
Coube a Josenir Teixeira a idealização e a coorde-
nação do projeto. 
Fica registrado o agradecimento a Monica Mussatti 
Cytrynowicz e a Roney Cytrynowicz, da empresa 
Narrativa Um – Projetos e Pesquisas de História, 
pela dedicação, profissionalismo e competência 
com que conduziram o projeto, o que resultou em 
trabalho bastante adequado para o fim pretendido. 



lidade civil dos hospitais pelo ́ erro´ do médico na 
visão do Superior Tribunal de Justiça” e  também 
com o número 2, com o artigo “A tormentosa ta-
refa do hospital em proteger o sigilo do prontuá-
rio do paciente”, assim resumido: “Os gestores de 
hospitais travam ba-
talha com autorida-
des e familiares de 
pacientes no que diz 
respeito à manuten-
ção em sigilo das in-
formações constan-
tes do prontuário 
daqueles. Ameaças 
de prisão e inqué-
ritos policiais para 
apuração de crime 
de desobediência 
são apenas algumas 
circunstâncias que 
os gestores enfren-
tam nessa guerra diuturna, em que autoridades 
cometem abuso de poder ao darem ordens que 
não encontram respaldo jurídico na Constituição 
Federal. É sobre as consequências de tais postu-
ras dos gestores, a ordem constitucional de manu-
tenção do sigilo dos prontuários dos pacientes e 
esse contexto que este artigo trata, além de trazer 
argumentos jurídicos que podem auxiliar os en-
volvidos a cumprir as leis inerentes ao assunto.” 
A revista pode ser assinada pelo site www.rbds.org.br.
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Foi lançada em março de 2012 a Revista Brasi-
leira de Direito da Saúde (RBDS). Trata-se de 

publicação técnico-científica da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entida-
des Filantrópicas (CMB) que tem por objetivo pro-
mover, sob a perspectiva jurídica, a discussão de 
temas relacionados à prestação de serviços na área 
da Saúde, ampliar a divulgação do entendimento 
dos Tribunais sobre o tema e mobilizar a sociedade 
em torno de questões que afetam diretamente o 
direito fundamental à Saúde.
Josenir Teixeira contribuiu com o número 1 da re-
vista e escreveu o artigo intitulado “A responsabi-

JT escreve artigo na RBDS

A Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades 

Filantrópicas - CMB promoveu o 23º En-
contros dos Assessores Jurídicos das Fede-
rações, Sindicatos das Santas Casas e Hos-
pitais Filantrópicos no dia 11 de maio de 
2012, em Porto Alegre/RS.
Josenir Teixeira participou do encontro, que 
reuniu vários advogados que atuam na área 
da saúde e que discutiram temas nacionais que 
dizem respeito às instituições nas quais traba-
lham e aos setores da saúde e da filantropia.

JT se reúne com advogados da saúde 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20) foi realizada na ci-

dade do Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012.
O único evento que tratou especificamente da Saúde foi 
promovido pela FBAH – Federação Brasileira de Admi-
nistradores Hospitalares, que abordou o tema Desen-
volvimento Sustentável na Saúde, no dia 19 de junho, 
e contou com Gonzalo Vecina Neto, Vital de Oliveira 
Ribeiro Filho, Edison Ferreira da Silva e Danilo Oliveira 
da Silva como palestrantes. 
 Quase cem pessoas prestigiaram as palestras, que foram 
bem conduzidas, pois os palestrantes estavam focados 
no assunto e apresentaram exemplos práticos que de-
monstraram a preocupação principalmente com a apli-
cação do tema. 

JT participa 
da Rio+20

Dr. Gonzalo Vecina Neto, Josenir Teixeira e Paulo Roberto 
Segatelli Camara

Rodrigo Henriques, Josenir Teixeira, Ronaldo Pasquarelli, José 
Carlos Rizoli, Pe. Niversindo Antônio Cherubin, Paulo Roberto 
Mergulhão, Antônio Sérgio Vulpe Fausto e Daniel Câmara

O Departamento de Direito do Estado da Fa-
culdade de Direito da Universidade de São 

Paulo promoveu debate sobre Parcerias na Área 
da Saúde – Riscos da Judicialização das Parcerias, 
no dia 31 de maio de 2012. 
O evento foi coordenado e moderado pelo Dr. 
Gustavo Justino de Oliveira, professor de Direi-
to Administrativo da USP, que convidou Josenir 

Debate na USP sobre parcerias 
com o Poder Público 

Drs. Gustavo Justino de Oliveira, Francisco Carlos Bernal, Ja-
mil Murad, Fernando Pimentel e Josenir Teixeira 

Drs. Gustavo Justino de Oliveira, Francisco Carlos Ber-
nal, Jamil Murad, Fernando Pimentel e Josenir Teixeira 

Teixeira para debater o assunto com os drs. Fer-
nando Muniz, doutor em Direito do Estado pela 
Universidade Federal do Paraná, Francisco Carlos 
Bernal, médico e ex-Secretário de Saúde de São 
Bernardo do Campo/SP e Jamil Murad, médico e 
vereador do município de São Paulo. 
A discussão foi bastante proveitosa para as mais 
de 70 pessoas presentes. 
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CIEE destaca 
palestra de JT

Destaque do evento na revista Agitação

O Portal do Hospital (www.portaldohospital.com.br) elaborou 
edição especial para comemorar os 40 anos de criação da Fe-

deração Brasileira de Administradores Hospitalares. 
Ele produziu revista com 80 páginas e convidou algumas pessoas 
para falar sobre suas áreas de atuação, tais como gestão dos serviços 
e planejamento estratégico, gestão de custos em saúde, gestão de 
pessoas e gestão da informação em saúde, dentre outras.
Josenir Teixeira foi entrevistado pela revista em matéria intitulada 
“A importância da gestão jurídica em saúde”, que figurou nas pá-
ginas 36 a 39, oportunidade em que abordou a judicialização na 
área da saúde, os juizados especiais, o papel das universidades e os 
desafios da gestão jurídica dos hospitais.
A revista pode ser visualizada no site acima acima informado e a 
entrevista com Josenir Teixeira pode ser lida em www.jteixeira.com.
br/entrevistas.

JT concede entrevista para a 
Revista do Hospital 

Os departamentos de Pessoal e de Recursos 
Humanos da Pró-Saúde Associação Benefi-

cente de Assistência Social e Hospitalar realizaram 
o 2º Seminário de Gestão de Pessoas, em São Pau-
lo/SP, nos dias 13, 14 e 15 de junho de 2012. 
Os mais de cem profissionais da entidade que com-
pareceram no evento, que estão espalhados em 
dezenas de hospitais em todo o Brasil, receberam 
capacitação específica a respeito das diversas impli-
cações relativas ao Direito do Trabalho.
Parte da equipe do Departamento Jurídico da Pró-Saúde 
(na foto) participou do seminário durante todo o dia 13, 
quando pode debater diversos temas com os presentes. 

Palestra em seminário sobre 
Gestão de Pessoas 

Drs. Flávia Bergamin de Barros Paz, Patrícia Oliveira 
Castro, Adney Takaki e Josenir Teixeira 

O IDAG - Instituto de Direito Administrativo 
de Goiás - promoveu o seminário O Estado 

e suas Parcerias – O Regime jurídico das PPP´s e 
do Terceiro Setor nos dias 27 e 28 de junho de 
2012, em Goiânia, nas dependências da ESA – 
Escola Superior de Advocacia, da OAB/GO. 
Josenir Teixeira foi gentilmente convidado pelo 
Prof. Dr. Fabrício Motta, diretor presidente do 
IDAG, para participar do painel “Parcerias com 
o terceiro setor: questões controvertidas”, com o 
tema “Espécies de vínculos com o terceiro setor e 
critérios políticos e jurídicos para sua aplicação”, 
no dia 28. 
O painel contou com a participação dos drs. Fer-
nando Borges Mânica, doutor em Direito pela 
USP, Rafael Arruda Oliveira, Promotor de 

JT faz palestra em Goiânia

Drs. Rafael Arruda Oliveira, Fernando Borges Mânica, Jusci-
mar Pinto Ribeiro, Luciano Ferraz, Josenir Teixeira, Fabiana 
Zamalloa, Spiridon Nicofotis Anyfantis e Fabrício Motta

Justiça do Estado de Goiás e com a modera-
ção de Marcos Borges, auditor do Tribunal 
de Contas do Estado de Goiás.

Josenir Teixeira ministrou a palestra As 
entidades do terceiro setor possuem 

função social? no dia 16 de fevereiro de 
2012, no CIEE/SP, por ocasião do 74º 
Encontro do 3º Setor.
A revista Agitação (n. 104, mar/abr/2012, 
p. 42), editada pelo CIEE, assim destacou 
o evento: “Pela Constituição de 1988, 
todo cidadão tem direito a educação, saú-
de, alimentação e moradia, mas na prática 
a sociedade funciona de outra maneira. É 
aí que as organizações não-governamen-
tais (ONGs) entram em ação, atuando 
num espaço no qual estão ausentes o po-
der público e a iniciativa privada.”
Ficam registrados os agradecimentos ao 
CIEE, na pessoa do estimado Dr. Luiz 
Gonzaga Bertelli, pelo profissionalismo 
com que sempre realiza seus eventos. 
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JT faz palestra 
no ClasSaúde 

Durante a Feira+Fórum HOSPITALAR 
foi realizado o 3º Congresso Brasi-

leiro de Aspectos Legais para Gestores e 
Advogados da Saúde, promovido pelo Clas-
Saúde (Congressos de Gestão), evento que 
contou com a palestra Gestão compartilhada 
dos serviços de saúde entre a iniciativa privada e o 
Poder Público, proferida por Josenir Teixeira 
no dia 25 de maio de 2012. 
O Dr. Pedro Henrique Di Masi Palheiro, 
Subsecretário da Subsecretaria Jurídica e 
Corregedoria da Secretaria de Saúde do Es-
tado do Rio de Janeiro ministrou palestra 
sobre o mesmo assunto, tendo a Dra. Eriete 
Ramos Dias Teixeira, superintendente jurí-
dica do SINDHOSP, moderado o debate.
Fica registrado o agradecimento ao Dr. Ale-
xandre Zanetti, assessor jurídico da Confe-
deração Nacional de Saúde, pelo convite. 

Josenir Teixeira

Drs. Pedro Henrique Di Masi Palheiro, Eriete Ramos 
Dias Teixeira e Josenir Teixeira

No dia 17 de abril de 2012, a Rede São Cami-
lo lançou sua nova marca, como parte dos 

eventos comemorativos aos 90 anos da presença 
dos Camilianos no Brasil e prestação de serviços 
de suas entidades desde então. 
A nova logomarca representa a união e sinergia de 
recursos aplicados nas 4 dimensões fundamentais 
da atuação dos Camilianos no Brasil: assistência 
à saúde, educação para a saúde, assistência social 
e assistência religiosa, conforme ressaltou o Pro-
vincial e Presidente das Organizações Camilianas 
Brasileiras, Prof. Dr. Pe. Leocir Pessini.  
Na oportunidade, foi lançado o livro Institui-
ções Camilianas Brasileiras – Uma História de 90 
Anos a Serviço no Mundo da Saúde, escrito pelos 
padres Niversindo Antônio Cherubin e Christian 
de Paul de Barchifontaine, com 391 páginas. 

Nova marca São Camilo 

Ana Maria Pessoa Massarenti, Josenir Teixeira, Valdesir 
Galvan e Carlos José Massarenti

Os advogados Josenir Teixeira, Angela Tuccio, Marcela 
Rezende, Cristiane Cantu e José Antônio Balieiro Lima

Josenir Teixeira, Valdesir Galvan, Paula Pavan, José Antônio 
Passos e Valentim Biazotti

Waleska Santos, Márcia Antunes, Josenir Teixeira, Gleice Gi-
rotto, Carlos Augusto Dias e Leonardo Brauer. 

Padre Leocir Pessini, ao centro
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O 7º Encontro de Líderes Camilianos, realizado 
em 21 de maio de 2012, no Centro Universitá-

rio São Camilo, teve por tema Gestão por Resultados.
Dentre as várias capacitações realizadas, Josenir 
Teixeira ministrou palestra abordando o tema 
“Reflexos da Certificação do CEBAS no proces-
so de validação da imunidade tributária”. 
Registrem-se os agradecimentos à organização do even-
to pelo convite, na pessoa de Antônio Celso Pasquini. 

JT faz palestra para 
Líderes Camilianos 

A coluna comandada por Walter Ceneviva des-
tacou o livro de Josenir Teixeira na edição de 

21.07.2012 do jornal Folha de S.Paulo, na página C 2. 
Afirmou ele, sobre o livro O Terceiro Setor em Pers-
pectiva: da estrutura à função social, após destacar o 
autor, a editora (Fórum – 31.2121.4900) e o valor (R$ 
45 – 195 páginas): “Teixeira ampliou a sua dissertação 
de mestrado, na qual discute o tema. Vai da estrutura 
à função social, para concentrar-se, ao fim, no tercei-
ro setor. A composição sistemática do assunto – com 
o conceito do terceiro setor, a formação de suas en-
tidades e a função social – facilita a compreensão.” 

Folha de S.Paulo 
divulga livro de JT
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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) 99406.6131       santouro@terra.com.br

Expediente

A 5ª edição da revista “Análise”, de 2012, 
que destaca os executivos jurídicos e 

financeiros das maiores empresas do Brasil, 
citou informações relativas a Josenir Teixei-
ra e a equipe que dirige, como Diretor Jurí-
dico da Pró-Saúde Associação Beneficente 
de Assistência Social e Hospitalar. 

JT participa de edição 
que destaca 
executivos jurídicos

O volume n. 11 (ano 6) da RDTS – Re-
vista de Direito do Terceiro Setor – 

traz vários assuntos relativos ao Terceiro 
Setor (doutrina, jurisprudência comentada 
e selecionada e resenha de livros), na sua 
visão jurídica, agora com novo leiaute. 
Este número inaugura a publicação de ar-
tigos estrangeiros com a participação do 
professor de Direito Ángel Acedo Pen-
co, da Universidade de Extramadura, na 
Espanha, que escreveu: El consumidor 
como parte esencial del Tercer Sector y 
La defensa de su derecho a La salud, La 
seguridad de los productos y a um medio 
ambiente saludable en los ordenamientos 
jurídicos de España y La Unión Europea. 
A revista é de responsabilidade do IBATS 
– Instituto Brasileiro de Advogados do 
Terceiro Setor (www.ibats.org.br), do qual 
Josenir 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. 

RDTS n. 11

PRÓ SAÚDE

JOSENIR TEIXEIRA, 42
Cargo: diretor jurídico
Ingressou na empresa em: 1997
Ocupa o cargo desde: 2000
Responde: diretamente ao principal executivo
Formação: direito, FMU, 1993; PÓS-GRADUAÇÃO 
direito processual civil, FMU, 1994; MESTRADO 
direito civil, Faculdade Autônoma de Direito 
(Fadisp), 2009
Idioma: inglês

O escritório Josenir Teixeira Advocacia está no Facebook. 
O objetivo é trazer informações e curiosidades jurídicas de forma 

leve para quem tiver interesse em “curtir” a página, visando descomplicar 
a aproximação das pessoas ao mundo do Direito e apresentar resumo das 
atividades profissionais de Josenir Teixeira.
Vá até o site www.facebook.com/JosenirTeixeira, curta a página e par-
ticipe desta importante e rápida ferramenta de relacionamento entre as 
pessoas. 

JT no Facebook 

Mestradro em Direito

Depois de muita burocracia, vencida ao longo 
de quase 3 anos, Josenir Teixeira recebeu seu 

diploma de Mestre em Direito. O seu orientador 
foi o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Dr. José Carlos Moreira Alves, que até então le-
cionava na FADISP – Faculdade Autônoma de 
Direito de São Paulo, que era comandada pela 
Prof. Dra. Thereza Celina Diniz Arruda Alvim e 
pelo Prof. Dr. José Manoel de Arruda Alvim, que 
aparecem na foto em encontro dos ex-alunos de 
Mestrado realizado em junho de 2012.
A dissertação apresentada por Josenir Teixeira foi 
ampliada e se transformou no livro “O Terceiro 
Setor em Perspectiva: da estrutura à função so-

cial”, que foi lançado em novembro de 2011 pela 
editora Fórum. 

Drs. José Manoel de Arruda Alvim, Josenir Teixeira 
e Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim.
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Data Cidade Título do evento Atuação Entidade realizadora

2012

28.06 Goiânia/GO Seminário:  
O Estado e suas parcerias - O regime jurídico 

das PPP´s e do Terceiro Setor 
 

Palestra: 
Espécies de vínculos com o terceiro setor e 

critérios políticos e jurídicos para sua aplicação

Palestrante IDAG 
Instituto de Direito 

Administrativo de Goiás

19.06 Rio de Janeiro/RJ Palestra Rio+20 
 

Desenvolvimento Sustentável na Saúde

Participante FBAH 
Federação Brasileira de 

Administradores Hospitalares

13.06 São Paulo/SP 2º Seminário de Gestão de Pessoas Palestrante Pró-Saúde  
ABASH

31.05 São Paulo/SP Painel de debates:  
 

Parcerias na área da saúde: riscos da 
judicialização das parcerias

Debatedor Departamento de Direito do 
Estado da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (USP) 

Prof. Dr. Gustavo Justino de 
Oliveira

25.05 São Paulo/SP Palestra: Gestão compartilhada dos serviços de 
saúde entre a iniciativa privada e o 

Poder Público 
3º Congresso Brasileiro de Aspectos Legais 

para Gestores e Advogados da Saúde

Palestrante ClasSaúde 
Congressos de Gestão 

CNS 
Confederação Nacional de Saúde 

FENAESS 
SINDHOSP 

Feira+Fórum Hospitalar

22.05 São Paulo/SP Lançamento do livro 
Pró-Saúde ABASH - Uma história de 45 

anos de profissionalismo em Administração 
Hospitalar

Participante 
 

Idealizador e coordenador 
do livro

Pró-Saúde ABASH

21.05 São Paulo/SP 13º Jantar em homenagem ao 
Administrador Hospitalar

Participante FBAH 
Federação Brasileira de 

Administradores Hospitalares

21.05 São Paulo/SP Palestra: Reflexos da Certificação do CEBAS 
no processo de validação da imunidade 

tributária 
VII Encontro de Líderes Camilianos

Palestrante Província Camiliana Brasileira 

11.05 Porto Alegre/RS 23º 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

24 a 27.04 Campinas/SP 21º Congresso de Presidentes, 
Provedores, Diretores e Administradores 
Hospitalares de Santas Casas e Hospitais 

Beneficentes do Estado de São Paulo 

Congressista FEHOSP 
Federação das Santas Casas e 

Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo

17.04 São Paulo/SP Lançamento da nova marca da São Camilo, 
em comemoração aos 90 anos da presença 

Camiliana no Brasil

Convidado Província Camiliana Brasileira e 
entidades Camilianas

Palestras e eventos de Josenir Teixeira


