
 

 
 

COMISSÃO DE DIREITO MÉDICO – OAB/SP 
22ª Subseção – São José do Rio Preto 

 
Relatório Semestral de Atividades  

Gestão 2022/2024 
(1º Semestre 2022) 

 
Reuniões Ordinárias e Atividades Realizadas: 
 
Ø 1ª Reunião Ordinária: 18/03/22 – 11h, via plataforma Zoom - OAB 

Ø 2ª Reunião Ordinária: 1º/04/22 - 10h, via plataforma Zoom - OAB 

Ø 3ª Reunião Ordinária: 29/04/22 – 10h, via plataforma Zoom – OAB 

Ø 4ª Reunião Ordinária: 13/05/22 – 09h, palestra presencial (Homaile Mascarin do Valle, 

“Relativização da inversão do ônus da prova no processo por erro médico”) 

 
Ø 5ª Reunião Ordinária: 27/05/22 – 10h, via via plataforma Zoom – OAB 

Ø 6ª Reunião Ordinária: 10/06/22 – 10h, palestra presencial (Izabela Fantazia e Patricia 

Gambaro, “Direito Médico na inseminação post mortem: análise do REsp. no 1.918.421-

SP”) 



 

Ø 7ª Reunião Ordinária: 24/06/22 – 10h, palestra via plataforma Zoom-OAB (Elano 

Figueiredo, “Verticalização assistencial e ética médica”) 

 
 
 

Principais Deliberações: 
 
1. Os integrantes da comissão se apresentaram e informaram a área do direito médico que 

atuam e/ou que possuem maior afinidade; 
2. As reuniões ordinárias da comissão se realizaram quinzenalmente, às sextas-feiras, às 

10h, via plataforma Zoom-OAB ou presencial; 
3. Inicialmente, não aconteceu divisão dos integrantes da comissão por temas de estudo e 

as atividades se realizaram de forma conjunta; 
4. O coordenador da comissão, Paulo Younes, manteve contato com o presidente da 

Subseção, Henry Atique, para verificar se as notas institucionais temáticas devem ser 
emitidas após solicitação da diretoria, ou se a comissão tem autonomia para deliberar 
sobre os temas e redigir as respectivas novas. Restou acordado que as notas sejam 
redigidas por um dos membros da comissão e revisadas pelos demais; 



5. A comissão convidou os coordenadores e membros das comissões de direito médico de 
outras Subseções, como Catanduva, Mirassol, José Bonifácio e Presidente Prudente, que 
aceitaram participar das reuniões ordinárias e demais atividades em conjunto; 

6. A comissão criou para este semestre um cronograma de eventos e atividades “flexível”, 
que sendo reajustado no caso de novos assuntos relevantes da área do direito médico; 

7. Os membros da comissão convidaram profissionais da área da saúde que participaram 
das reuniões e compartilharam suas experiências;  

8. O grupo de WhatsApp foi utilizado para discutir temas relacionados ao direito médico, 
como casos práticos, notícias e decisões judiciais. 

9. Próximas atividades: 07/07/22 – convite da Comissão de Direito Médico de Presidente 
Prudente para a seguinte palestra online (Ana Cláudia Brandão, “Bebê Medicamento”). 

 

 
 
10. Calendário de reuniões e atividades para o próximo semestre em confecção.  
 

São José do Rio Preto, SP, 30 de junho de 2022. 
 

 
 

Paulo Antoine Pereira Younes 
Coordenador da Comissão de Direito Médico 

 
 

 


