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Apresentação
Durante nossa gestão no Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB, que teve
início em maio/2000 e encerrar-se-á em maio deste ano, dois aspectos relacionados à prática
profissional e ao cumprimento da função social do bibliotecário têm nos chamado a atenção: o
desconhecimento da legislação que regulamenta esse exercício em todo o território nacional e
o desconhecimento das funções e dos papéis que são próprios de órgãos como os Conselhos
Federal e Regionais, as Associações Profissionais e sua Federação e os Sindicatos
Profissionais.
Os prejuízos que esses fatos têm causado à imagem e ao desenvolvimento da
profissão são enormes. De um lado, não raro, cobram-se das entidades ações para as quais elas
não têm competência; de outro, talvez devido ao voluntarismo descompromissado que tem
marcado alguns engajamentos, deixam-se de executar de forma satisfatória as ações
institucionais que a legislação atribui a esses órgãos. Desta forma, todos perdem. Perdem os
bibliotecários, as entidades e a sociedade em geral.
Em 1986, preocupados com essa realidade desconfortável, os Conselhos Regionais de
Biblioteconomia organizaram e fizeram publicar a obra “Bibliotecário e Técnico em
Biblioteconomia: legislação”, iniciativa que modificou e amenizou suas conseqüências,
embora a circulação dessa obra e a abrangência dos seus conteúdos tenham se restringido aos
seus ambientes e práticas.

Sabendo da importância da publicação dessa obra como parte integrante do seu
Programa Editorial, este Conselho Federal apresenta, agora, à comunidade bibliotecária –
Bibliotecários e entidades classistas – e à sociedade em geral, a sua publicação intitulada
“Bibliotecário: Legislação e Órgãos de Classe”, contendo, especialmente, a legislação da
Biblioteconomia, na certeza de estar contribuindo para o desenvolvimento de práticas
profissionais, classistas ou não, mais consistentes.
Entendemos esta gestão que é dever dos Bibliotecários brasileiros melhorar a
prática da Biblioteconomia em todo o território nacional e, nesse sentido, para nós da 12ª
gestão do CFB, a publicação desta legislação representa um importante passo nessa direção.
Por fim, este Conselho entende que está fazendo a parte que lhe compete. Você,
Bibliotecário, também, pode e deve fazer a sua, atuando ativa e conscientemente da vida da
sua profissão. Essa é a expectativa projetada pela publicação dessa obra de Legislação.
Brasília-DF, março de 2003
Raimundo Martins de Lima
CRB-11039
Presidente do CFB
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Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)
O Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), com sede e foro no Distrito Federal
jurisdição em território nacional, nos termos da Lei N. 4.084/62, do Decreto N. 56.725/65 que
a regulamenta e a Lei N. 9.674/98, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de
direito público, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira.
O CFB é constituído por quatorze membros efetivos e três suplentes, designados pelo
título de Conselheiros Federais, todos brasileiros natos e naturalizados, Bacharéis em
Biblioteconomia, com mandato trienal, eleitos nos termos legais e na forma prevista no
Regimento Interno. A composição dos membros efetivos obedece à seguinte sistemática:
I. sete Conselheiros efetivos sorteados em Assembléia Geral de Delegados Eleitores
entre representantes das Escolas de Biblioteconomia do Brasil, cujos nomes serão por elas
encaminhados ao CFB;
II. sete Conselheiros efetivos e três suplentes eleitos por escrutínio secreto e maioria de
votos, em Assembléia Geral de Delegados Eleitores.

Missão
Estrutura
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Missão

Sua missão é orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de
Bibliotecário em todo o território nacional, bem como contribuir para o
desenvolvimento biblioteconômico no país.
Para cumprir sua missão exercerá ações administrativo-executiva, normativa,
regulamentar, consultiva, supervisora, disciplinar e contenciosa, como instância
originária ou recursal.
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Estrutura









O CFB possui a seguinte estrutura organizacional:
Órgão deliberativo: Plenário;
Órgãos executivo-deliberativos: Diretoria Executiva, a seguir denominada Diretoria
Tribunal Superior de Ética Profissional e Conselhos Regionais de Biblioteconomia;
Órgão de fiscalização financeira e administrativa: Comissão de Tomada de Contas –
CTC;
Órgãos de apoio técnico:
 Comissões Permanentes:
 Comissão de Ética Profissional (CEP)
 Comissão de Legislação e Normas (CLN)
 Comissão de Licitação (CLI)
 Comissão de Divulgação (CDV)
 Comissões Temporárias
Consultoria:
 Consultoria Jurídica (CONJUR)
 Assessorias Especiais (AE)
 Grupos de Trabalho (GT)
Órgão de apoio administrativo e financeiro:
 Setor Administrativo (SAD)
 Setor Contábil e Financeiro (SCF)
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Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB)
Os CRB são autarquias federais dotadas de personalidade jurídica de direito
público, autonomia administrativa e financeira, cujas siglas, jurisdição e sedes são
designadas em Resoluções específicas do CFB.
Os Diretores, Chefes ou Coordenadores de Cursos de Instituições de Ensino
Superior de Biblioteconomia e os Presidentes de Associações de Classe são membros
natos dos CRB, de acordo com o disposto no Art. 21 da Lei 4.048/62.

Missão e estrutura
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Missão e Estrutura


Missão

Sua missão é fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações
à legislação vigente.



Estrutura

Os CRB possuem a mesma estrutura básica do CFB, respeitadas sua
peculiaridades, possuindo aqueles, ainda, a Comissão de Fiscalização Profissional
(CFP).
Cada CRB terá, no mínimo, quatro Comissões Permanentes, sendo obrigatórias as
seguintes:
I – Comissão de Tomada de Contas;
II – Comissão de Ética Profissional;
III – Comissão de Fiscalização Profissional;
IV – Comissão de Licitação.

Sumário

Sindicato de Bibliotecários
A missão e a estrutura dos sindicatos de bibliotecários podem variar, entretanto,
como exemplo, destacamos as características do Sindicato dos Bibliotecários do Rio de Janeiro.



Missão
 Defender os direitos dos bibliotecários, estimulando a sua organização;
 Participar das negociações coletivas de trabalho, garantindo o cumprimento
dos acordos coletivos;
 Lutar pelo fortalecimento da categoria e pela consciência da classe;
 Colaborar com o poder público e o setor privado na solução dos problemas da
categoria.



Estrutura








Presidente
Vice-Presidente
2 Secretárias
2 Tesoureiros
6 Suplentes
2 Delegados para Entidade de Grau Superior
3 Conselheiros Fiscais
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Federação Brasileira de Associação de Bibliotecários
(FEBAB)
Desde 1966 a FEBAB foi reconhecida como entidade filantrópica, sem fins lucrativos, pelo
Decreto Federal 59593/66 e este reconhecimento é atualizado anualmente, no mês de abril.
Com mais de 40 anos de existência a FEBAB reúne e integra 22 Associações Estaduais de
Bibliotecários e quatro Associações Municipais, em São Paulo, São Carlos, Campinas e Juiz de
Fora.
Sua ação se faz com apoio de uma Diretoria Executiva eleita por um período de três anos,
formada por profissionais de vários estados e das Comissões Brasileiras que reúnem os
profissionais por áreas especializadas como área Biomédica, Jurídica, Ciência e Tecnologia,
Bibliotecas Públicas e Escolares, Bibliotecas Universitárias e Processamento Técnico &
Informática.

Missão
Estrutura
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Missão
A missão da FEBAB é congregar, representar, promover e desenvolver os
profissionais brasileiros de Biblioteconomia e Documentação, Ciência e Gestão da
Informação e Ciências afins integrando as Associações e Instituições da área, nacional
e internacionalmente.
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Estrutura






Presidente
Vice-Presidente
Secretária Geral
Primeira Secretária
Vice-Presidentes Regionais:

 Segunda Secretária
 Tesoureira
 Segunda Tesoureira

 Norte
Centro
 Sudeste
Sul
 Nordeste
 Comissões Permanentes: são órgãos auxiliares da Diretoria junto as áreas
especializadas:






 Documentação Agrícola
 Documentação Biomédica
 Documentação Jurídica
 Documentação Tecnológica
Observador Legislativo
Valorização Profissional
Editora
Projetos Especiais

Bibliotecas Públicas e Escolares
Bibliotecas Universitárias
Diretoria Executiva
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Associações de Bibliotecários
A Associação de Bibliotecários corresponde a uma sociedade civil sem fins
lucrativos, de âmbito nacional, que congrega entidades e pessoas físicas, atuantes na
área da Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação.
A missão e a estrutura das associações dos profissionais bibliotecários podem
variar, entretanto, como exemplo, destacamos as características da Associação
Catarinense de Bibliotecários.

Missão
Estrutura
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Missão
 Congregar bibliotecários, instituições e pessoas interessadas em biblioteconomia e
áreas afins;
 Defender os interesses e apoiar as reivindicações da classe dos bibliotecários;
 Promover o aprimoramento cultural e aperfeiçoamento técnico dos associados;
 Servir à comunidade, estimulando e auxiliando a instalação de bibliotecas;
 Viabilizar a realização de cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores de
biblioteca;
 Organizar e promover a realização de congressos, seminários, palestras e
conferências,
para o debate de problemas biblioteconômicos, visando o progresso da biblioteconomia;
 Representar os associados perante o Conselho Regional de Biblioteconomia;
 Filiar-se a organização nacional da classe e manter intercâmbio com entidades congêneres
do país e do estrangeiro, mantendo sua autonomia, sem fusão ou
incorporação
do
patrimônio;
 Colaborar com os poderes públicos e entidades privadas, nos assuntos de interesses
da
comunidade, ligados direta ou indiretamente à Biblioteconomia;
 Servir como centro de informações das atividades biblioteconômicas;
 Colaborar com as Escolas de Biblioteconomia e áreas afins, com o objetivo de aperfeiçoar a
educação e o treinamento dos aspirantes e membros da classe dos
bibliotecários;
 Promover ou participar de empreendimentos ou atividades que, por sua inspiração e
natureza, possibilitem a Associação o melhor cumprimento de seus objetivos.
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Estrutura
A estrutura das Associações de Bibliotecários é definida pelos seus estatutos e
podem consiste em :
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Juramento e simbolismo do anel de grau do
Bibliotecário
“Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de
bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da
pessoa humana”(Resolução CFB nº 006/66).
O anel de grau do bibliotecário deverá ser feito em ouro e ter as seguintes características:
•
Pedra – ametista. Pedra preciosa de cor violeta. É uma variedade de quartzo, encontrada
no Brasil, Uruguai, Sibéria e no Ceilão.
Simbologia - Clássica pedra da amizade, reforça a memória, preserva de alucinação e
defende contra a embriaguez.
•
Emblemas – lâmpada de Aladim e um livro aberto, feitos em platina para ficarem em
relevo.
Simbologia - A lâmpada de Aladim desde os tempos antigos simboliza a perene vigília, a
atividade intelectual e o trabalho de pesquisa. O livro aberto significa o oferecimento da
educação e da cultura.
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Datas comemorativas
JAN E IRO
0 7 D ia do Leitor
1 5 D ia Mundial do Compositor
3 0 D ia N acional das H istórias em
Q uadrinhos

FEVEREIRO
27 Dia Nacional do Livro Didático

12
14
21
27

MARÇO
Dia do B ibliotecário
Dia Nacional da Poesia
Dia do Vendedor de Livros
Dia Mundial da Poesia
Dia Internacional do Teatro

02
08
15
18

ABRIL
Dia Internacional do Livro Infantil
Dia do Artista
Dia Mundial do Desenhista
Dia Nacional do Livro Infantil

MAIO
0 1 Dia da Literatura B rasileira
0 3 Dia Mundial da Liberdade de
Expressão
1 8 Dia Internacional dos Museus

JU NHO
19 Dia Nacional do Cinema
21 Dia da Mídia
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Datas comemorativas
JU LHO
14 Dia da Liberdade de Pensamento
25 Dia do Escritor

OU TU BRO
04 Dia do Poeta
07 Dia do Compositor
29 Dia Nacional do Livro

AGOSTO
01 Dia Nacional do Selo
11 Dia da Televisão e do Estudante
12 Dia Nacional das Artes
Dia da Pintura
17 Dia do Patrimônio Histórico
19 Dia do Artista de Teatro
Dia Mundial da Fotografia
22 Dia do Folclore
23 Dia do Artista

S ETEMB RO
08 Dia Mundial da Alfabetização

NOVEMB RO
0 5 Dia N acional da Cultura
Dia do Cinema Brasileiro
1 7 Dia da Criatividade
2 2 Dia do Músico e Dia da Música

DEZEMB RO
04 Dia Mundial da Propaganda
16 Dia do Teatro Amador
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Endereços dos Conselhos
•

CRB-1 Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
End.: SCLN 407 Bl. D Loja 30
70855-540, Brasília-DF
Fone: (061) 274-0345
Fax: (061) 347-8158
E-mail: crb1@zaz.com.br
http://www.crb1.org.br

•

CRB-2 Pará, Amapá e Tocantins
End.: Av. 15 de novembro, 226 sala 1510, centro
66013-060, Belém-PA
Fone: (091) 242-8522
E-mail: crb2@amazon.com.br

•

CRB-3 Ceará e Piauí
End.: Rua São Paulo, 32 sl. 1303/04
60030-100, Fortaleza-CE
Fone: (085) 253-1940
Fax: (085) 221-3472
E-mail: crb3@secrel.com.br
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Endereços dos Conselhos
•

CRB-4 Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte
End.: Rua Gervásio Pires, 674
500050-070, Recife-PE
Fone/Fax: (081) 221-2282
E-mail: crb4@hotlink.com.br

•

CRB-5 Bahia, Sergipe e Alagoas
End.: Rua do Cabeça, 43 sala 107, Ed. Marques de Abrantes
40060-230, Salvador-BA
Fone: (071) 322-1330
Fax: (071) 322-2750
E-mail: crb5@atarde.com.br

•

CRB-6 Minas Gerais
End.: Av. Afonso Pena, 867 conj. 1110/1112
30123-002, Belo Horizonte-MG
Fone: (031) 222-4087
Fax: (031) 224-8355
E-mail: crb6@uai.com.br
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Endereços dos Conselhos
•

CRB-7 Rio de Janeiro
End.: Av. Rio Branco, 277 sl. 710
20040-009, Rio de Janeiro-RJ
Fone: (021) 533-3609
Fax: (021) 533-3312
E-mail: crb7@br.inter.net
http://http://www.crb7.org.br/

•

CRB-8 São Paulo
End.: Rua Maracaju, 58
04013-020, São Paulo- SP
Fone: (011) 5082-1404
Fax: (011) 5082-1413
E-mail: crb8@crb8.org.br
http://http://www.crb8.org.br/

•

CRB-9 Paraná
End.: Praça Zacarias, 80 conj. 1201, 12o andar
80020-080, Curitiba-PR
Fone/Fax: (041) 232-2164
(041) 223-9255
E-mail: crb-9@terra.com.br
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Endereços dos Conselhos
•

•

•

CRB-10 Rio Grande do Sul
End.: Rua Barão do Gravataí, 238 sala 705.
90050-330, Porto Alegre, RS
Fone/Fax: (051) 3228-1523
(051) 3221-9363
E-mail: crb10@terra.com.brhttp://www.crb10.org.br/
CRB-11 Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia
End.: Rua Saldanha Marinho, Nº 140, Centro
69010-050, Manaus-AM
Fone: (092) 233-0918
E-mail: crb_11@bol.com.br
CRB-12 Espírito Santo
End.: Rua Henrique Novaes, 76 Ed. Augusto Ruschi 202/202
29010-490, Vitória-ES
Fone: (027) 322-6828
Fax: (027) 223-8294
E-mail: crb12@crb-12-es.com.br
http://www.crb12-es.com.br
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Endereços dos Conselhos
•

CRB-13 Maranhão
End.: Rua da Alegria, nº 395 - Centro
65020-010, São Luís-MA
Fone: (098) 221-0623
E-mail: crb13@bol.com.br

•

CRB-14 Santa Catarina
End.: Rua dos Ihéus, sala 1001 – Ed. Aplub
88010-560, Florianópolis – Santa Catarina
Fone: (048) 223-4956
Fax: (048) 223-6153
E-mail: crb-14.org.br
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/crb
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Links
www.abepi.hpg.ig.com.br/links2.htm
www.ced.ufsc.br/bibliote/acb/legenda/estrutura.html
www.cfb.org.br/
www.cfb.org.br/html/links_sindicatos.asp
www.crb7.org.br
www.febab.org.br
www.febab.org.br/P/FrameSetPrincipal.asp?p=FrameSetMeio.htm
www.furg.br/furg/gradua/biblioteconomia/curio.html
www.geocities.com/athens/crete/5025/
www.gidjrj.com.br
www.puccamp.br/~biblio/6.html
www.puccamp.br/~biblio/abebd/caracteristicas.html
www.sinbiesp.com.br
www.sindibrj.com.br/
www.ufgrs.br/cebi/bib.htm
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