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Reunião com Ministério
Público

O Departamento Jurídico do Conselho
Brasileiro de Oftamologia reuniu-se
em setembro com oftalmologistas de
Uberlândia (MG) e o Promotor de Jus-
tiça do Juizado Especial Criminal da-
quela Comarca, Marco Aurélio No-
gueira. Na oportunidade foi estabele-
cido um acordo com o Promotor de
Justiça no sentido de serem denun-
ciados como incursos no artigo 282,
do Código Penal (exercício ilegal da
medicina), todas pessoas sem forma-
ção médica que atuarem na Oftalmo-
logia (optometristas). Pretendemos
estabelecer outros acordos da mesma

natureza e já estamos em contato com
o Ministério Público de vários esta-
dos.

ISSQN - estratégia de opto-
metristas para burlar a lei

Os optometristas estão utilizando
uma estratégia para burlarem os De-
cretos 20.931/32 e 24.932/34 e exer-
cerem ilegalmente a Medicina. Trata-
se projetos de lei, encaminhados por
vereadores, visando a criação de có-
digo para recolhimento do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN. A matéria é de ordem tribu-
tária e, normalmente, não são ouvidas
as comissões de saúde das câmaras

municipais, o que evita que os mé-
dicos tomem conhecimento do assun-
to e possam opor-se.
Em Mogi das Cruzes (SP), o CBO, com
o apoio do Deputado Estadual Edemir
Chedid (DEM), apresentou pedido de
veto, que foi deferido pelo Prefeito
Marco Aurélio Bertaiolli (DEM). O veto
será objeto de nova votação que de-
verá ocorrer no mês de dezembro.
É preciso que todos fiquem atentos
em suas cidades e noticiem ao CBO
qualquer projeto dessa natureza, para
que medidas sejam tomadas, antes da
aprovação. 
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Notícias

esta coluna, pretendemos a-
bordar a cada edição, as
questões que nos são colo-

cadas com maior freqüência e as no-
tícias de ordem jurídica de interesse
da Oftalmologia

Lentes de Contato: receita 
e natureza tributária

Os questionamentos relacionados às
lentes de contato, quer quanto ao pro-
cesso de adaptação e a possibilidade
de prescrição de receita, quer quanto

Maurício Rhein Felix
Coordenador do Departamento Jurídico do CBO

a dúvidas tributárias e contábeis, se-
rão o tema desta matéria. 
Lentes de contato não podem ser ob-
jeto de fórmula óptica. O processo de
adaptação de lentes envolve vários
aspectos médicos, iniciando-se pelo
exame oftalmológico completo, de-
vendo o procedimento ser repetido a
cada nova adaptação. A adaptação de
lentes de contato é ato médico, como
definido pelo CFM, o que faz obriga-
tória a participação do médico oftal-
mologista em todo o procedimento.
As lentes de contato são um insumo
de um procedimento médico, devendo
seu custo estar incluído na prestação
de serviço. Não há mercantilismo e,
consequentemente, não pode o valor
das lentes ser destacado do serviço.
Seria o mesmo que pormenorizar um
recibo de um curativo, destacando o 
valor do esparadrapo, do antiséptico,
etc.
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