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NOVA ESTRUTURAÇÃO
PARA BENEFICIAR O ASSOCIADO

Além disso, a atual estrutura do De-
partamento Jurídico do CBO está
permitindo a atuação da entidade no
campo correlato de combate aos ro-
ubos e furtos de consultórios e clí-
nicas oftalmológicas.
“Estamos montando um conjunto de
ocorrências para mostrar ao Minis-
tério Público que tais crimes são fruto
de organização, deixando claro que
tem receptadores específicos. Para
auxiliar em nosso trabalho, solicita-
mos a todos os oftalmologistas que
tenham sofrido ou saibam quem so-
freu este tipo de violência que entre
em contato com o CBO para que
possamos ter mais dados e exigir  a
ação das autoridades com maior pro-
priedade”, afirmou.
Outro campo de atuação do Depar-
tamento Jurídico em benefício do as-
sociado do CBO será no fornecimento
de Termos de Consentimento Escla-
recido, documentos nos quais os paci-
entes concordam com a realização de
procedimentos cirúrgicos propostos
pelos médicos. Dentro de algumas se-
manas, tais documentos ligados aos
principais procedimentos oftalmo-
lógicos passarão a ser fornecidos on-
line, através da área restrita da home
page do CBO que está sendo ela-
borada, através de senhas. 
“Vamos fornecer tais documentos
com o nome do médico impresso.
Estamos tomando todas as providên-
cias para garantir a máxima se-
gurança jurídica possível aos termos
de consentimento esclarecido pre-
parados pelo CBO, da mesma forma
que vamos estabelecer todos os
protocolos de segurança da internet

Os associados do CBO contam agora
com serviço de consultas e orien-
tações jurídicas. O serviço é propor-
cionado pela nova estruturação do
Departamento Jurídico da entidade,
que estabeleceu uma sistemática ca-
paz de manter a atuação em defesa
da saúde ocular da população e das
prerrogativas profissionais dos médi-
cos oftalmologistas em vários pontos
do território nacional e, ao mesmo
tempo, responder a consultas por te-
lefone ou e-mail a respeito de todos
os assuntos que envolvam questões
legais.
O novo coordenador do Departamento
Jurídico do CBO, Mauricio Rhein Félix
explica que o serviço está capacitado
para responder a consultas sobre as-
suntos cíveis, trabalhistas, de respon-
sabilidade profissional, entre outros
pontos, feitas por e-mail, fax ou mes-
mo por telefone, dependendo do caso.
“É preciso deixar claro que será res-
ponsável pela resposta a consultas.
Não estamos implantando um serviço
de assistência jurídica para acom-
panhamento de casos. Após a con-
sulta, o oftalmologista deve tomar as
providências que julgar conveniente e
que podem, eventualmente, requerer
a contratação de um escritório de
advogacia ou de um profissional de
sua confiança”, afirmou.
Este novo serviço não inviabiliza ou
compete com a manutenção e acom-
panhamento das várias ações que o
CBO mantém, em conjunto com várias
entidades regionais, contra o exer-
cício ilegal da medicina por parte de
optometristas em vários fóruns e
instâncias do Poder Judiciário. 

para documentos deste tipo, para
evitar adulteração ou cópia”, disse o
advogado Rhein Félix•

Na sede do CBO, o Departamento
Jurídico conta com a participação
das advogadas Juliana Keiko
Zukeran e Maria Laura Conti
Nunes que, pelo telefone 
(11) 3266-4000 ou através 
dos e-mails
juridico2.cbo@terra.com.br 
ou juridico2@cbo.com.br

Juliana Keiko Zukeran 
e Maria Laura Conti Nunes

Maurício Rhein Félix




