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Ata de reunião da  
Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 

 
Data, hora e local: 13.04.2017, às 17h00, na rua Líbero Badaró, 92, 5º andar, São Paulo/SP, no 
Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo – 
SINDHOSFIL, em razão de as dependências da OAB/SP estarem fechadas hoje. 
 
Edital de Convocação: Divulgado desde a data da posse da Comissão e reiterada no grupo do 
Facebook denominado Jurídico Hospitais Filantrópicos.  
 
Presenças: 1) Josenir Teixeira 2) Edison Ferreira dos Santos 3) Tiago Farina Matos 4) Paulo  
Sérgio Malafaia 5) Anderson Viar Ferraresi 
 
Acontecimentos e deliberações: 
 
1. Josenir Teixeira resumiu os últimos acontecimentos da seguinte forma: 

 
1.1. Em 23.02.2017, foi publicada no grupo Jurídico Hospitais Filantrópicos a seguinte nota:  

 
NOTA PÚBLICA 

É preocupante a intenção do deputado federal Arthur Maia, relator da PEC da Reforma da Previdência na 
Câmara, de retirar, diminuir, cortar ou rediscutir a “isenção” (imunidade, na verdade) das entidades 
filantrópicas, inclusive das que atuam na saúde, para estancar o alegado rombo da Previdência. 

O parlamentar trata a imunidade como “bondade” que o governo dá às entidades e que precisaria ser 
“discutida”. 

O tratamento linear e igual de atores desiguais que atuam no mesmo cenário pode provocar a leitura míope 
da situação, com a consequente adoção de posturas incorretas e que poderão causar enormes prejuízos às 
Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos, já que este nicho é composto justamente pelas chamadas 
“entidades filantrópicas”. 

O fato de a imunidade tributária das entidades se constituir em cláusula pétrea da Constituição Federal e que 
não poderá ser modificada nem por Emenda Constitucional parece não representar limite de atuação do 
parlamentar, a se levar em conta suas manifestações. 

Esta Comissão acompanha atentamente os desdobramentos dos trabalhos e irá discutir a questão sob a ótica 
jurídica com os parlamentares visando proteger a população, cujo atendimento poderá ser diretamente 
afetado no caso de efetivação da intenção até aqui anunciada pelos componentes do Congresso Nacional. 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. 

Josenir Teixeira 
Presidente da Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
OAB/SP 125.253 

 
1.2. Em 04.03.2017, a edição impressa da Folha de S.Paulo publicou o seguinte comentário:  

 
 
 
 
 



 

 
  

Página 2 de 6 

 
 

1.3. Em 05.03.2017, foi publicado no grupo Jurídico Hospitais Filantrópicos o artigo escrito por 
Josenir Teixeira, Edison Ferreira da Silva e Tiago Farina Matos que traçou o contexto da 
criação da Comissão, intitulado “Contexto, motivos e objetivos da Comissão de Defesa das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos”. 
 

1.4. Em 06.03.2017, os membros da Comissão foram empossados pelo Vice-Presidente da 
OAB/SP Fábio Romeu Canton em cerimônia realizada na sede da OAB/SP. Na mesma 
oportunidade foi ministrada a palestra intitulada COMPLIANCE NA SAÚDE por Giancarlo 
Conti, Head Jurídico e Compliance Officer - CCEP, diante da impossibilidade de 
comparecimento de Fernando M. Caleiro Palma, conforme anunciado. A relação dos nomes 
dos componentes da Comissão está no link dela no site da OAB/SP. 
 

 
 

1.5. Em 23.03.2017, Josenir Teixeira esteve reunido em Brasília com o deputado federal Arthur 
Maia, relator da PEC da Reforma da Previdência para argumentar sobre o equívoco da 
proposta de extinção das isenções tributárias das entidades filantrópicas.  
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1.6. Em 31.03.2017, Tiago Farina Matos divulgou no grupo do Facebook a íntegra do programa 
do Fórum Jurídico que será desenvolvido durante todo o dia 04.05.17, em Atibaia/SP, por 
ocasião da realização do 26º Congresso da FEHOSP – Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. 
  

1.7. O Jornal do Advogado da OAB/SP, na edição de março/2017, divulgou a posse da 
Comissão, o que também foi feito pelo site do SINDHOSFIL (www.sindhosfil.com.br). 
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1.8. A edição impressa da Folha de S.Paulo do dia 10.04.2017 publicou os seguintes 
comentários enviados por Josenir Teixeira:  
 

 
 

1.9. Em 08.02.2017, foi enviado o seguinte ofício ao presidente da OAB/SP: 
 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017. 
Dr. Marcos da Costa 
Presidente da OAB Seção São Paulo  
 
Senhor Presidente,  
 
A Resolução n. 238, de 06.09.2016, do Conselho Nacional de Justiça, orienta a criação de COMITÊS 
ESTADUAIS DE SAÚDE no âmbito dos Tribunais de Justiça e Regional Federal. 

Deverão compor referidos Comitês “um Advogado representante da Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil do respectivo Estado”, além dos demais integrantes que ela discrimina.  

Tomamos a liberdade de sugerir que um integrante desta Comissão seja indicado para compor referido 
Comitê, representando esta OAB/SP, sendo ele TIAGO FARINA MATOS, OAB/SP 221.107, como 
titular e, se for o caso, como suplente, JOSENIR TEIXEIRA, OAB/SP 125.253. 

Atenciosamente, 
Josenir Teixeira - OAB/SP 125.253 - Presidente da Comissão  
 

2. Sobre o último item, Tiago Farina Matos informa que já foi cobrada a posição do presidente da 
OAB/SP por três vezes (08.03, 30.03 e 11.04) e ainda não houve decisão dele sobre o assunto. 
 

3. Josenir falou sobre a demora da OAB/SP em publicar a íntegra das atas das reuniões até 
então feitas pela Comissão no site, expediente que foi encaminhado para ela em 16.02.17 e 
reiterada por duas vezes. O site foi olhado neste momento e viu-se que ainda não há nenhuma 
informação nele. A decisão é cobrar novamente a inserção de tais documentos no link da 
Comissão no site da OAB/SP.  
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4. O advogado Anderson Viar Ferraresi, OAB/SP 206.326, presente nesta reunião, é diretor 
jurídico da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, e manifestou 
interesse da participação desta Comissão, o que foi aceito pelos demais membros, sendo que 
o presidente adotará as providências de praxe para que isso aconteça.  

 
5. Na reunião desta Comissão de 06.02.17 foi decidido que um dos trabalhos a ser desenvolvido 

é estudar a questão da concessão ou não da Justiça Gratuita para Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos e eventualmente propor a revisão da Lei n. 1.060/50 e da Súmula 481, do STJ 
(Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 
impossibilidade de arcar com os encargos processuais).  
Dando sequência à discussão do tema foi consenso dos presentes que deverão ser adotadas 
as seguintes ações: 
 
a) Divulgar no grupo Jurídico Hospitais Filantrópicos a abertura de prazo para sugestões a 

serem acrescidas no artigo intitulado “A impertinente igualação das entidades de fins não 
econômicos às empresas lucrativas: comentários à Súmula 481 do Superior Tribunal de 
Justiça”, escrito por Josenir Teixeira e publicado na Revista Brasileira de Direito da Saúde, 
da CMB, nº 4, jan/jun/2013, páginas 09 a 40; o artigo (pdf) deverá ser divulgado no grupo e 
as contribuições, principalmente de jurisprudência do STF, deverão ser publicadas na 
mesma postagem, nos comentários, ou encaminhadas ao e-mail jt@jteixeira.com.br até o 
dia 28.04.2017. 
 

b) Em paralelo, a Comissão, o Sindhosfil e a FEHOSP estudarão a viabilidade de propor às 
Comissões Participativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal projeto de lei 
para alterar a lei n. 1.060/50, inclusive sugerindo a realização de audiência pública, se 
possível, visando discutir o tema de forma ampla com a sociedade.  
 

c) Além disso, também em paralelo, serão estudadas leis estaduais de São Paulo, tais como a 
n. 11.608/03, visando identificar possíveis alternativas para garantir isenção da taxa 
judiciária às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Há que se analisar a ADIN 3154, 
proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando identificar eventual prejudicialidade ao 
aqui discutido e proposto.  
 

d) Finalizado o trabalho de atualização do artigo, ofício deverá ser encaminhado ao presidente 
do Superior Tribunal de Justiça sugerindo a alteração da Súmula 481.  

 
6. O calendário das reuniões deverá ser publicado no grupo Jurídico Hospitais Filantrópicos:  

 
Mês Dia Observação  Horário Local  Status  
março 06 Posse e realização de palestra  15 às 17h00 

OAB/SP 
 

Praça 
da Sé, 

385 

Realizada  
abril 13  17 às 18h00 Realizada  

maio 11  17 às 18h00  
junho 08 Evento na OAB/SP 15 às 18h00  
julho 13  17 às 18h00  

agosto 10  17 às 18h00  
setembro 14  17 às 18h00  

outubro 26  17 às 18h00  
novembro 09 Evento na OAB/SP 15 às 18h00  
dezembro 14  17 às 18h00  
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Encerramento 
 
7. A reunião foi encerrada às 18h30, da qual foi lavrada esta ata redigida por Josenir Teixeira, 

que a assina. Nada mais.  
 

 
 

  
 
 
 

Josenir Teixeira 
OAB/SP 125.253 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de presença da reunião da Comissão de Defesa das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos de 13.04.2017, às 17h00, na rua Líbero Badaró, 92, 5º andar, São Paulo/SP, no 
Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo 
– SINDHOSFIL: 
 
 
 

 
1. Josenir Teixeira     _____________________ 

 
 
 

2. Edison Ferreira dos Santos  _____________________ 
 
 
 

3. Tiago Farina Matos    _____________________ 
 
 
 

4. Paulo Sérgio Malafaia    _____________________ 
 
 
 

5. Anderson Viar Ferraresi   _____________________ 
 


