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RESOLUÇÃO CRO-SC Nº 01/2021 

 

Acata o Parecer n° 65/2021 da PROJUR, 

delega competências do Plenário do CRO-SC à 

Comissão Eleitoral e à sua Presidência e dá 

outras providências. 

 

A Presidente e o Plenário do Conselho Regional de Odontologia 

de Santa Catarina – CRO-SC, no uso das competências que lhes são conferidas pela Lei n° 

4.324, de abril de 1964, regulamentada pelo Decreto n° 68.704, de 03 de junho de 1971, e no 

exercício de suas atribuições regimentais, 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 37, caput, estabelece o princípio da impessoalidade, 

 

CONSIDERANDO que, em virtude disto, a Administração Pública 

deve empreender esforços para inibir a ocorrência de conflitos de interesses, a fim de que a 

vontade privada de seus gestores não prevaleça sobre o interesse público, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de conservar o patrimônio 

imaterial do CRO-SC (ou seja, a sua imagem pública) perante a sociedade em geral e à classe 

odontológica em especial; 

 

CONSIDERANDO a importância de que o processo eleitoral para 

o mandato no biênio 2022-2023 transcorra com lisura em seus aspectos materiais e formais; 

 

CONSIDERANDO que o artigo 18, inciso I, da Lei Federal n° 

9.784/99, aplicável ao CRO-SC, veda que o agente público interfira ativamente em processo 

administrativo em que seja diretamente interessado; 

 

CONSIDERANDO que essa mesma Lei, em seu artigo 12, permite 

a delegação de competências administrativas; 
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CONSIDERANDO que o art. 12, XIX, Regimento Interno do CRO-

SC permite ao Plenário delegar suas competências; 

 

R E S O L V E M: 

 

Art. 1º. Acatar o Parecer n° 65/2021 da Procuradoria Jurídica 

(PROJUR) do CRO-SC, que trata de delegações de competências descritas nos artigos, 49, 50 

e 53, §§ 1º a 5º, do Regimento Eleitoral, estabelecido pela Resolução n° 231/2020 do CFO, à 

Comissão Eleitoral e à sua Presidência, no que concerne à eleição para renovação do Plenário 

do CRO-SC para o biênio 2022-2023. 

 

Art. 2º. Em virtude das delegações de competências, o Plenário 

do CRO-SC e sua Presidência limitar-se-ão a homologar as deliberações e opiniões da 

Comissão Eleitoral e de sua Presidência, ficando a elas integralmente vinculados para todos os 

efeitos. 

 

Art. 3º. A competência atribuída ao Plenário do CRO-SC pelo 

artigo 50, caput, do Regimento Eleitoral será exercida pela Comissão Eleitoral, ressalvada a 

competência homologatória de que trata o artigo 2º desta Resolução 

 

Art. 4°. A competência atribuída ao Plenário do CRO-SC pelo 

artigo 53 do Regimento Eleitoral será exercida pela Comissão Eleitoral, ressalvada a 

competência homologatória de que trata o artigo 2º desta Resolução n° 01/2021 do CRO-SC e 

as competências próprias do Conselho Federal de Odontologia de que tratam os §§ 6º e 7º do 

artigo 53 do Regimento Eleitoral. 

 

Art. 5º. A competência homologatória do Plenário do CRO-SC e sua 

Presidência, de que trata o artigo 2º desta Resolução n° 01/2021 do CRO-SC, será exercida 

nos prazos e condições fixados pelo Regimento Eleitoral, respeitadas as delegações 

estabelecidas pela Resolução n° 01/2021 do CRO-SC. 

 

§ 1º. A Comissão Eleitoral e sua Presidência deverão agir em tempo 

hábil para assegurar ao Plenário do CRO-SC o exercício tempestivo da competência 

homologatória, nos termos do caput. 
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§ 2º. Na forma dos artigos 49 e 53, § 3º, do Regimento Eleitoral, a 

Presidência do Plenário do CRO-SC designará um Conselheiro Relator, inclusive para fim de 

emissão de relatório conclusivo, o qual também ficará vinculado às deliberações e opiniões da 

Comissão Eleitoral, nos termos do artigo 2º desta Resolução n° 01/2021 do CRO-SC. 

 

Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, 

independente, de sua publicação oficial. 

 

Florianópolis, 1º de setembro de 2021. 

  

 

 

SANDRA REGINA PEREIRA SILVESTRE, CD. 

Presidente 

 

 

 

 

WILSON ANDRIANI JÚNIOR, CD 

Secretário 

ANA MARIA Z. HÜMMELGEN, CD 

Tesoureira 

 

 

 

 

RAFAEL LACERDA ZANDONÁ, CD                

Presidente da Comissão de Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAURO HENRIQUE SOUZA LINS 

Presidente da Com. de Tomada de Contas 
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PARECER/PROJUR N° 65/2021 

 

Assunto: Processo Administrativo Eleitoral. Renovação da Composição do Conselho 

Regional de Odontologia de Santa Catarina, biênio 01/01/2022 a 31/12/2023. Inscrição de 

Chapa.  

1. RELATÓRIO 

 

A Procuradoria Jurídica deste Conselho, por força de suas atribuições, 

manifesta-se no processo em questão nos termos que se segue. 

Trata-se de processo administrativo eleitoral no âmbito desta 

Autarquia, para composição dos membros do plenário do CRO/SC. 

Na data de 21/07/2021, foi protocolizado o pedido de inscrição da 

Chapa, protocolo CRO/SC n. 4129/2021, em que constam como candidatos a Conselheiros 

Efetivos e Conselheiros Suplentes os seguintes profissionais: 

 

Efetivos:                                  N.º Inscrição CRO  

SANDRA REGINA PEREIRA SILVESTRE                    3.072 

WILSON ANDRIANI JÚNIOR                    676 

RAFAEL LACERDA ZANDONÁ                                     7.757 

ANA PAULA DENONI FREITAS                                10.222 

LAURO HENRIQUE SOUZA LINS                                  1.712  

Suplentes:                      N.º Inscrição CRO  

ANA MARIA ZOTTIS HUMMELGEN                              2.340 

LUCIANE CARMEN VILELLA                                        2.455 

ADRIANA WOLFF DE CARVALHO                               2.773 

NELSON ROBERTO WESTRUPP                                4.366 

CYBELE SPOHR CORRÊA                                          3.150 
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O Plenário do CRO/SC é composto, atualmente, pelos membros acima 

citados, sendo efetivos SANDRA REGINA PEREIRA SILVESTRE, WILSON ANDRIANI JÚNIOR, 

RAFAEL LACERDA ZANDONÁ, ANA MARIA ZOTTIS HUMMELGEN, LAURO HENRIQUE 

SOUZA LINS, e  suplentes ANA PAULA DENONI FREITAS, LUCIANE CARMEN VILELLA, 

ADRIANA WOLFF DE CARVALHO e NELSON ROBERTO WESTRUPP                                                                 

O Regimento Eleitoral, Resolução CFO 231/2020, prevê, em especial, 

nos artigos 37 §2º, 49, 50 e 53 a atuação do Presidente e do Plenário do Conselho Regional de 

Odontologia nos processos administrativos eleitorais. 

Eis a síntese do necessário. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1. Sem maiores digressões, tem-se que todos os integrantes do 

Plenário do CRO/SC são candidatos a Conselheiros no pleito em que se segue, consoante 

solicitação de inscrição de Chapa, protocolo CRO/SC n. 4129/2021, de sorte que, à luz da norma 

inserta no art. 18, I, da Lei 9.784/99, os membros do Plenário não podem atuar no feito. Cita-se:  

 

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 

autoridade que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

 

Considerando as funções atribuídas pelo Regimento Eleitoral ao 

Plenário do Conselho Regional de Odontologia, quais sejam: examinar e decidir sobre o 

processo de inscrição de chapas, analisar e julgar sobre eventuais impugnações de candidatos 

e/ou chapas. 

Para que seja alcançada a desejada imparcialidade para atuação em 

processo administrativo eleitoral, recomenda-se a não atuação de quem seja interessado na 

matéria, seja por ordem da norma princípio da Impessoalidade, seja pela garantia fundamental 

do due process of law (Constituição Federal, art. 5º, LV - aos litigantes, em processo judicial ou 
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administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes). 

 

2.2. Consequentemente, à luz do Regimento Interno do CRO/SC, não 

pode o Plenário funcionar com menos de 3 membros efetivos (art. 37, §1º, do Regimento 

Interno), cumpre a ele delegar suas atribuições, com fulcro no art. 12, inciso XIX: 

 

Art.12.  Por meio de seu Plenário, compete ao CRO/SC: 

XIX. Delegar sua competência. 

 

  A delegação de atribuições, que o Regimento Interno denomina de 

competência, encontra amparo no art. 12 da Lei 9.874/99, assim como não viola o artigo 13 da 

mesma lei, que proíbe a delegação1: 

 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver 

impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos 

ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente 

subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de 

índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à 

delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos 

presidentes. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

II - a decisão de recursos administrativos; 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 28ª ed., São Paulo: Atlas, 2015. 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 29ª ed., São Paulo: Forense, 2016. 
MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo: Malheiros, 2010. 
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Por evidente, não se está diante de hipótese de delegação de 

competência para edição de ato normativo, norma administrativa de caráter geral e abstrato, ou 

tomada de decisão de recurso, mesmo porque, a teor mesmo do Regimento Eleitoral, as 

competências recursais, em matéria de eleições de Conselhos, concentram-se no CFO. 

Ademais, matérias de competência exclusiva, que são aquelas previstas em normas primárias 

(lei em sentido estrito), conforme se extrai do princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), 

igualmente não são objeto de delegação no caso presente, pois a lei 4.324/64 c/c Decreto 

68.704/71 não enunciam exclusividade a nenhum órgão para atuar nessa matéria específica, no 

âmbito dos Conselhos Regionais de Odontologia (aí incluído o CRO-SC). 

 

Portanto, permitida a delegação das atribuições constante do 

Regimento Eleitoral ao Plenário para outro órgão do CRO/SC. 

 

2.3. Ainda, com objetivo de conferir maior amplitude na orientação 

jurídica da questão, recomendável que as atribuições da Presidente do CRO/SC e de seu 

Plenário sejam exercidas, respectivamente, pelo Presidente da Comissão Eleitoral e por essa, 

quando atuando em colegiado, a fazer as vezes do Plenário do CRO/SC, especialmente no que 

tange a examinar e decidir sobre o processo de inscrição de chapas, analisar e julgar sobre 

eventuais impugnações de candidatos e/ou chapas.  

 

Isso porque, a Comissão Eleitoral, e seu Presidente dirigem o pleito 

administrativo eleitoral, com imparcialidade, consoante se observa do art. 37 do Regimento 

Eleitoral:  

Art. 37. O Conselho Regional, obrigatoriamente, deverá constituir uma 

Comissão Eleitoral composta de 05 (cinco) cirurgiões-dentistas, sendo 

3 (três) efetivos e 2 (dois) suplentes sob a presidência de um deles, 

sendo vedada à participação na mesma de Conselheiro Regional.  
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§ 1º. A criação deverá ser feita através de ato específico e com 

antecedência de 120 (cento e vinte) dias da data do pleito.  

§ 2º. A partir da nomeação da Comissão Eleitoral, todas as atribuições 

do Presidente do Conselho Regional constante deste Regimento, 

passarão a ser por ela exercidas, exceto a nomeação de relator, a 

convocação e a presidência da Reunião Extraordinária do Plenário 

para examinar e decidir sobre o processo de inscrição de chapas.  

§ 3º. Os membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos, 

subscritores de chapas ou escrutinadores e deverão ter as condições 

exigidas no artigo 41.   

 

Portanto, sendo órgão responsável a tratar da matéria em questão e já 

se encontra em plena atuação no processo eleitoral CRO/SC 2021, o que permitirá maior 

celeridade nos trabalhos, é que se recomenda a delegação das atribuições do Presidente do 

CRO/SC e seu Plenário à Comissão Eleitoral do CRO/SC, devidamente nomeada pela portaria 

CRO/SC 18.2021, para especialmente a examinar, decidir sobre o processo de inscrição de 

chapas, analisar e julgar sobre eventuais impugnações de candidatos e/ou chapas.  

Reitera-se que tal recomendação se baseia em garantir a isonomia 

entre as chapas concorrentes, bem como imparcialidade e a lisura do pleito eleitoral. 

Destarte, a fim de cumprir na integralidade do disposto no Regimento 

Eleitoral Resolução CFO 231/2020, e evitar qualquer tipo de discussão judicial sobre o tema.  

Recomenda-se que após a findado o prazo de inscrição de chapas, 

seja realizada reunião da Comissão Eleitoral, afim, de analisar e julgar os pedidos de inscrição 

de chapas. E que posteriormente lavre parecer conclusivo acerca da decisão exagerada pela 

Comissão Eleitoral, para encaminhamento do Plenário do CRO/SC. 

Que em cumprimento ao artigo 50 do Regimento Eleitoral, realizará 

reunião extraordinária de plenário, para referendar a decisão exarada pela Comissão Eleitoral do 

CRO/SC, acerca dos pedidos de inscrição de chapas. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, recomenda-se que as competências constantes 

nos artigos 49, 50 e 53 do Regimento Eleitoral e atribuídas ao Presidente do CRO e ao seu 

Plenário sejam delegadas para a Comissão Eleitoral instituída pela Portaria CRO/SC 18/2021, 

competindo, então, a essa Comissão, analisar, julgar os pedidos de inscrição de chapas, bem 

como examinar e decidir acerca de eventual impugnação de chapa e/ou candidato, mantendo-se 

todavia, em atendimento ao princípio da eventualidade, a realização das reuniões extraordinárias 

de Plenário, previstas nos citados artigos, que referendarão/homologarão o decidido pela 

Comissão Eleitoral. 

É a nossa recomendação.  

 

Florianópolis, 24 de agosto de 2021. 

 

 

DULCIANNE BECKHAUSER BORCHARDT 

Procuradora-geral 

OAB-SC 29.250 


