
RESOLUÇÃO CFB Nº 310/84. ~
Dispõe sobre processo eleitoral no CFB,
para 1984.

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições l~
gais que lhe são conferidas pela Lei nº 4.084, de 30 de junho de 1962,
e o Decreto nº 56.725, de 16 de agosto de 1965, RESOLVE:
CAPÍTULO I - DA ELEIÇÃO
ART. 1º - A eleição para composição do Conselho
mia será realizada no dia 28 (vinte e oito) de
(quatorze) horas na sede do Conselho Federal.

Federal de Bibliotecono-
,

julho de 1984, as 14:00

ART. 2º - A composição do Conselho Federal de Biblioteconomia obedecerá
à seguinte sistemática: a) 07 (sete) Conselheiros Federais efetivos e 03
(três) Conselheiros suplentes serão eleitos por escrutinio secreto e a
maioria de votos, em Assembléia constituida por Delegados Eleitores dos
Conselhos Regionais. b) 07 (sete) Conselheiros Federais efetivos serao
sorteados entre representantes das congregaões das instituições de ensi-
no superior que ministrem o ensino de Biblioteconomia cujos nomes serao
por elas encaminhados, em listas triplices, ao CFB.

CAPÍTULO 11 - DA COMISSÃO ELEITORAL

ART. 3º - Fica cr~ada a Comissão Eleitora do CFB composta de 03 (três)
Conselheiros Federais designados por ato do Presidente do CFB.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mandato dos membros da Comissão Eleitoral se extin--
gue com o término de suas funções.

art. 4º Compete à Comissão Eleitoral: I - receber, apreciar e julgar
os pedidos de registro de candidatos a Conselheiros Federais; 11 - pre-
parar e encaminhar à Presidência do CFB a relação dos pedidos deferidos
e indeferidos; 111 - funcionar como mesa eleitoral, conduzindo o proce~
so da votação e da apuração; IV - proclamar os resultados da eleição; e
V - dar posse aos eleitos.

ART. 5º - A relação dos candidatos registrados pela Comissão Eleitoral e
os pedidos de registros indeferidos deverão ser publicados no Diário Ofi
cial da União, até o dia 15 (quinze) de junho de 1984.

CAPÍTULO 111 - DA ELEGIBILIDADE

ART. 6º - É elegivel o profissional bibliotecário que satisfaça os se-
guintes requisitos: I - estar devidamente registrado em Conselho Regio--
nal de Biblioteconomia; e 11 - estar em pleno gozo de seus direitos pro-
fissionais.
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CAPÍTULO IV - DO REGISTRO DE CANDIDATO

ART. 72 - Os candidatos deverão solicitar seus registros ao Conselho Fe-
deral de Biblioteconomia, no periodo de 2 (dois) a 31 (trinta e um) de
maio de 1984 (mil novecentos e oitenta e quatro) mediante requerimento
dirigido ao Presidente do CFB, juntando os seguintes documentos: I - de
claração do Presidente do CRB respectivo de que o profissional se encon-
tra empleno gozo de seus direitos e 11 - comprovante de registro em Con-
selho Regional de Biblioteconomia.

ART. 82 - As instituições de ensino superior que ministrem o ensino da
Biblioteconomia deverão encaminhar à secretaria do Conselho Federal, até
31 (trinta e um) de maio de 1984 (mil novecentos e oitenta e quatro),li~
ta triplice de nomes de professores em exercicio e registrados no C R B
da jurisdição.

PARÁGRAFO ÚNICO - As entidades que não credenciarem seus representantes,
dentro do prazo fixado, perderão o direito de se fazerem representar.

CAPÍTULO V - DOS DELEGADOS-ELEITORES

ART. 92 - Cada Conselho Regional de Biblioteconomia deverá indicar um re
presentante e respectivo suplente para participar da Assembléia Geral dos
Delegados-Eleitores, até o dia 31 (trinta e um) de maio de 1984 (mil no-
vecentos e oitenta e quatro) .

§ 12 - O representante e seu respectivo suplente nao poderão ser candida
tos a~ Conselho Federal.

§ 22 - O mandato do representante e seu respectivo suplente se extingue
com a missão a que se destina.

§ 32 É vedado o exercicio do mandato de Delegado-Eleitor por procuraçao.

§ 42 No impedimento do Delegado-Eleitor, este será substituido por seu
suplente.
§ 52 - O Conselho Regional que nao indicar o Delegado e seu respectivo
suplente perderá o direito de participar da Assembléia Geral dos Delega-
dos-Eleitores.
CAPÍTULO VI - DA ASSEMBLEIA GERAL DOS DELEGADOS ELEITORES E DA MESA

ELEITORAL .

ART. 10 - O Presidente do CFB fará a convocação da Assembléia Geral dos
Delegados-Eleitores por Edital publicado no Diário Oficial da União, até
30 (trinta) dias antes da data fixada para a eleição, confirmando-a por
carta registrada aos Delegados-Eleitores.

ART. 11 - A Assembléia Geral será instalada em primeira convocaçao com a
presença minima de 2/3 (dois terços) dos Delegados-Eleitores e após 01
(uma) hora, em segunda convocação com qualquer número de Delegados.
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ART. 12 - A mesa eleitoral, com funções receptora e escrutinadora de vo-
tos, sera constituida por um Presidente, um Secretário e um Escrutinador
dentre os membros da Comissão Eleitoral.

PARÁGRAFO ÚNICO - Cabe ao Presidente do Conselho Federal de Bibliotecono
mia instalar a Assembléia Geral.

ART 13 - Compete ao Presidente da Mesa Eleitoral: I - rubricar as céd~
las; 11 - colher as assinaturas dos Delegados Eleitores presentes; .....
111 - manter a ordem e a regularidade dos trabalhos eleitorais; IV - de
cidir sobre as dúvidas e dificuldades apresentadas; e V - proclamar os
resultados.

ART. 14 - Ao Secretário compete disciplinar os trabalhos relativos à en-
trada e saida dos Delegados-Eleitores, lavrar a ata da eleição, auxiliar
o Presidente e substitui-lo em ausências eventuais.

ART. 15 - Ao escrutinador compete a apuração dos votos, auxiliando esubs
tituindo o secretário em seus impedimentos.

CAPÍTULO VII - DO PROCESSO ELEITORAL

ART. 16 - O CFB entregará ao Presidente da Mesa Eleitoral o seguinte me-
terial: I - lista de presença dos Delegados Eleitores; 11 - processos
de registros dos candidatos; 111 - cédulas impressas ou mimeografadas ,
contendo o nome·~os candidatos e número de inscrição na região respecti-
va, precedida de um quadrilátero; IV - cédulas contendo em cada uma,
nome e instituição dos candidatos constantes das listas triplices; .
V - urna vazia a ser vedada pelo Presidente da Mesa; VI - modelo de ata
e VII - exemplar da Lei 4084, do Decreto 56.725 e da presente Resolução.

ART. 17 - A Mesa Eleitoral receberá o Delegado Eleitor no recinto da As-
sembléia Geral, o qual deverá apresentar sua carteira de identidade pro-
fissional.

ART. 18 - Cada Delegado-Eleitor, receberá do Presidente uma cédula rubri
cada no ato e votará em cabina indevassável, em 10 (dez) nomes, nao po--
dendo votar em mais de 01 (um) nome para cada Região.

§ lQ - Ao sair da cabina e após exibir a cédula ao Presidente da Mesa, o
Delegado-Eleitor depositará a mesma na urna.

§ 2Q - O voto é secreto, direto e pessoal.

§ 3Q - Serão considerados eleitos os 07 (sete) candidatos que obtiverem
maior número de votos para Conselheiros efetivos e para suplente o oita-
vo, nono e décimo candidato mais votado.

§ 4Q - Em caso de empate será feito novo escrutinio.
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CAPÍTULO VIII - DA APURAÇÃO

ART. 19 - Imediatamente após o término da eleição sera iniciada a apura-
ção pela Mesa Eleitoral na presença dos Delegados-Eleitores, obedecendo
os seguintes procedimentos: I - Abertura da urna e contagem do numero
de cédulas, verificando se corresponde ao numero de votantes:

§ 1Q - A falta de coincidência entre o número de votantes e o numero de
cédulas constituirá motivo de nulidade do pleito

§ 2Q - Constatada a nulidade prevista no parágrafo anterior, sera proce-
dida nova votação.

11 - Lida a cédula em voz alta pelo Escrutinador, o resultado será regi~
trado pelo Secretário. 111 - Concluida a contagem dos votos será procl~
mado o resultado que deverá ser publicado no Diário Oficial da União.

ART. 20 - Será nulo o voto que: I - não se apresentar em modelo oficial
11 - não estiver em cédulas rubricadas; 111 - contiver expressõe~ fra--
ses ou sinais que possam identificar o voto; IV - tiver assinalado mais
de 01 (um) nome da mesma região; V - tiver assinalado mais de 10 (dez)
nomes; VI - tiver assinalado fora do quadrilátero correspondente a um
candidato desde que torne a manifestação de vontade do votante.

;(ART. 21 - Será Pealizado, em seguida, o sorteio de 07 (sete) Conselheiros
representantes de Instituições de Ensino Superior que ministrem o ensino
da Biblioteconomia dentre os-nomes constantes das listas triplices.

§ lQ - No que se refere ao "caput" deste artigo, cada Estado só poderá
contar com um representante sorteado.

COQcluido o sorteio, será proclamado o resultado.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS

ART. 22 - Será lavrada ata que deverá ser assinada pelos membros da Mesa
e pelos Delegados-Eleitores e as cédulas serão recolhidas à urna, sendo
fechada, lacrada e entregue ao Presidente do CFB, que a manterá sob sua
custódia até expirar o prazo de recurso.

ART. 23 - Qualquer candidato poderá apresentar ao CFB, recurso, sem efei
to suspensivo, impugnando a eleição, no prazo de 05 (cinco) dias a con-
tar da publicação do resultado desde que acompanhado da documentação com
probatória da irregularidade alegada.

§ lQ - O recurso relatado pela Comissão Eleitoral sera julgado pelo Ple-
nário do CFB.

§ 2Q - Da decisão do CFB caberá recurso ao Ministério do Trabalho, no
prazo de 03 (três) dias a contar da data que tenha sido dada ciência ao
interessado.



(RESOLUÇÃO CFB Nº 310/84 ..... ) fls.05

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 24 - Os casos omissos serao decididos pela Comissão Eleitoral.

ART. 25 - Constituido o Conselho Federal de Biblioteconomia para o Triê-
nio 1984/1987, até 31 (trinta e um) de agosto, seus membros organizarão
a lista triplice a ser submetida ao Ministro do Trabalho, para nomeação
do Presidente do CFB.

ART. 26 - A posse dos Conselheiros eleitos, sera dada em reuniao solene
do Conselho Federal de Biblioteconomia, de acordo com o que dispõe o pa-
rágrafo 2º, inciso 111 do art. 17 do Decreto nº 56.725/65.

ART. 27 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Brasilia, 23 de março de 1984.
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MARI~L~CIA V. COELHO
lªSecretária do CFB

CRB-2/19

+~~.ke-o,
MARIA LUCIA PACHECO DE ALMEIDA

Presidente do CFB
CRB-2/4
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