
 

   

Vitória da Fiscalização 

 O CRB-10 obteve uma significativa vitória nas instâncias judiciais federais superiores, em 
decorrência de processo fiscalizatório. O alvo do processo de fiscalização foi um estabelecimento de ensino 
médio privado situado no Rio Grande do Sul (RS), o qual foi autuado por possuir biblioteca sem a presença 
de profissional bibliotecário responsável. 

Após a tramitação em todas as instâncias e terem sido oferecidas amplas condições de defesa à 
instituição autuada, inclusive da possibilidade de solução definitiva do caso, que seria a contratação de 
profissional habilitado para atuar na biblioteca, esgotaram-se também as instâncias recursais, dentre elas o 
CFB. O recurso foi encaminhado pelo réu à justiça federal. A decisão da 4ª Vara Federal de Porto Alegre 
(TRF 4ª Região), determinou ao réu a contratação de bibliotecário assim como imputou-lhe o pagamento 
das custas processuais. 

Segue a transcrição do extrato da sentença: “Nada obstante não ser a quantidade de 
exemplares expressiva, entendo tratar-se de biblioteca. Isto porque se trata de estabelecimento de 
ensino, e não há de se presumir que um estabelecimento de ensino não tenha biblioteca.  O fato de 
serem os livros apenas para consulta local não desnatura a natureza de biblioteca do local, que não 
prescinde de administração e organização, atividades próprias e privativas da profissão de 
Bibliotecário.”  

O CFB foi notificado oficialmente da sentença referente à Ação Ordinária, n.º 2007.71.00.010215-
4/RS, cuja repercussão atinge todo o Sistema CFB/CRBs, na medida em que se constitui em  importante 
precedente para futuras ações de fiscalização de todos os regionais. 

  
  

 
Alunos da Universidade de Brasília (UnB) assistem palestra  

               Cerca de 200 alunos do Curso de Biblioteconomia da Universidade da Brasília (UnB), receberam, 
em outubro, a visita da diretoria do Conselho Federal de Biblioteconomia.  Na oportunidade foi proferida 
uma palestra aos alunos. A presidente do CFB, Nêmora Arlindo Rodrigues apresentou as atividades do 
Sistema CFB/CRBs, o Projeto Mobilizador: Biblioteca Escolar – Construção de uma Rede de Informação 
para o Ensino Público e as ações decorrentes da implantação do projeto. A visita foi realizada na 
Universidade de Brasília. 

 

 



                        

               Essa prática tem ocorrido junto aos cursos de biblioteconomia no País, em cumprimento à meta 
estabelecida pelo CFB, qual seja a de aproximação com as escolas, buscando atingir docentes e discentes, 
de forma a realizar uma atividade integradora capaz de permitir não apenas a divulgação das realizações 
empreendidas, mas principalmente de permitir a adesão às propostas de trabalho da 14ª Gestão. Propostas 
essas que consideram fundamental o envolvimento de profissionais bibliotecários, professores e alunos em 
busca da valorização profissional e do reconhecimento de sua atuação em prol da sociedade. 

    
 

Eleições 2008  

Calendário de Eleições dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia para o Triênio 2009-2011  

Resolução CFB N.88/08 alterada pela Resolução CFB n.89/08 

   Evento  Data   
1  Remessa do material necessário a prática do voto por correspondência (art. 41 § 1º)  30/10/08 
2  Data para instalação das mesas eleitorais fora do município  da sede (art. 34 parágrafo 

único)  
14/11/08 

3  Eleição com período de duração fixo e contínuo de 8 às 17 horas (art. 35)  18/11/08 
4  Remessa dos votos e da documentação referente as urnas instaladas fora da sede do 

CRB  (art. 53)  
19/11/08 

5  Apuração dos votos, proclamação dos resultados e lavratura da ata (art. 46 e 51)  18 a 
20/11/08 

6  Remessa a presidência do CRB, pelo presidente da Comissão eleitoral, da 
documentação eleitoral.  

21/11/08 

7  Publicação do resultado das eleições  24/11/08 
8  Prazo para interposição de recursos ao CRB  (art. 61)  27/11/08 
9  Convocação dos eleitos a serem empossados art. 63 § 2º)  Até 

23/12/08 
10  Publicação de edital de convocação para a sessão solene (art. 63 § 3º)  Até 

23/12/08 
11  Posse dos eleitos (art. 63)  Até 

07/01/09 
12  Data para remessa da ata final do resultado da eleição  da  publicação  à presidência 

do CFB  (art. 67)  
24/11/08 

13  Data para homologação pelo CFB do resultado da eleição (art. 68)  06/12/08 

  
Cadastre-se!!! 

Caso queira receber o Boletim Eletrônico do CFB, envie um e-mail para cfb@cfb.org.br.  
 


