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DECISÃO CRO/PR - 001/2015 

 

O Plenário do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964, regulamentada 

pelo Decreto Lei nº 68.704, de 03 de junho de 1971, em especial no disposto no artigo 89, § 2° e 

artigo 12, inciso II, alínea j, do Regimento Interno; 

CONSIDERANDO, que compete ao Plenário do CRO/PR decidir sobre 

matéria normativa, regimental e eleitoral, quando possa existir conflito na interpretação do tema, 

consoante dispõe o art. 12, II, alínea j, do Regimento Interno deste Conselho; 

CONSIDERANDO, que o Regimento Eleitoral, Resolução CFO-80/2007, 

no Título II, em seu artigo 30, alínea “d”; estabelece como condição de elegibilidade estar quite 

com a Tesouraria do Conselho inclusive com a anuidade correspondente ao exercício em que se 

realiza a eleição; e art. 29 do mesmo Regimento estabelecer que para exercer o direito de voto 

também deve estar quite com a Tesouraria; 

CONSIDERANDO, a necessidade de se interpretar o significado de quite 

com a Tesouraria, bem como de se estabelecer termo final para esse fato, em cada hipótese 

prevista nos citados dispositivos (art. 29 e 30, do Regimento Eleitoral), para as eleições a Delega-

do-Eleitor que ocorrerão neste CRO/PR em abril próximo; 

CONSIDERANDO, que a interpretação autêntica, que se faz com o ato 

presente, confere maior segurança jurídica e proteção à confiança legítima de todos os interessa-

dos, 

DECIDE: 

 

Art.1º. Fica estabelecido que o candidato a Delegado-Eleitor e seu Su-

plente, bem como os subscritores da chapa deverão estar sem débito exigível, inclusive quanto a 

anuidade de 2015, sendo o termo final para a regularização financeira em 17/04/2015. 

Art. 2º. Os cirurgiões-dentistas para exercerem o direito ao voto deverão 

estar sem débito exigível até a data da Assembleia que elegerá o Delegado- Eleitor, excluído para 

tanto a anuidade de 2015. 

Art. 3º. Compreende-se como quite com a Tesouraria toda a situação 

em que a lei confira direito a obtenção de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa. 

Art. 4º. A presente Decisão entra em vigor na data de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário. 

Curitiba, 06 de março de 2015. 

 

 


