
RESOillÇÃOCFBN9 345/88.

Normaliza os prOcessos de licença tempor~
ria, cancelamento ou baD<:a,suspensão e
reintegração de registro profissional.

o CONSEllIOFEDERALDEBIBLIOI'EUJNCMIA,no uso das atribuições conferi-
das pela Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, e Decreto n9 56.725, de
16 de agosto de 1965;

Considerando a necessidade de compatibilizar disposições do Capítulp
IV da Resolução CFBn9 206/78 e do Capítulo )N, seção v, da Resolução
CFBn9 207/78 - Regimentopadrão dos CRBs;
Considerando a necessidade de disciplinar e unifonnizar os procedimen-
tos administrativos dos CRBsquanto à concessâo de licença temporá
ria, cancelamento e baixa;

R E S O L V E:

nA LICJN;A ~
Art. 19 - O profissional que temporariamente se afastar ou inter-

rompero exercício ou atividade profissional POderásolicitar licença
temporária, pelo prazo mâxírrode 5 (cinco) anos, desde que esteja em
dia cemas obrigações perante o CRB,observado o disposto no art. 20
desta Resolução.

Art. 29 - A licença temporária deverá ser requerida pelo profis -
sional, por tempodetenninado, cem justificação e canprovação do fato,
sendo o prazo prorrogável, sempre que necessário,não excedendoo pra-
zo fixado no artigo anterior.

Art. 39 - Ao SeJi deferida a licença temporária, a Carteira de I -
dentidade Profissional-CIP será anotada <XlTI os tenros "Licença temporá
ria a contar de . . até . . ". -

Art. 49 - O retorno do profissional ocorre mediante cam.micaçãodo
interessado e pagamentoda anuidade do exercício.

Parágrafo único - A interrupção da licença temporária POderá ser
solicitada a qualquer tempo.

Art. 59 - A ocorrência do retorno será anotada na CIP, a:::m os ter
ITDS "Retorno em "

Art. 69 - Decorrido o prazo de licença temporária, semmanifesta-
ção do interessado, o registro profissional será cancelado pelo CRB,
de ofício, comcomunicaçãoao interessado.

Art. 79 - A licença temporária não se aplica a funcionários, ser
vidores ou empregados, da administração pública, direta ou indireta -;
da União, Territórios, Estados e MLmicípiosbem cano do setor privado
que estejam exercendo suas funções no eXterior. -

OO~OOBAIXA
Art. 89 - O cancelamento ou baixa de registro de profissional te-

rá lugar nos casos de cessação definitiva do exercício ou atividade
profissional.

Art. 99 - O cancelamento ou baD<:ade registro profissional ocorre
nos seguintes casos:

I - encerramento das atividades profissionais;
11 - doença impeditiva;

111 - falecimento;



cont .... Res. 345/88. -2-

IV - cassação do exerclcio profissional;
V - decurso do prazo da licença temporãria.

Art. 10 - Nos casos previstos nos incisos I e 11 do artigo anteri
or o processo de cancelamento serã promovido pelo interessado, com jus
tificação e comprovação, devendo estar em dia com as obrigações peran~
te o CRB, observado o disposto no art. 20 desta Resolução.

Parãgrafo unico - Em caso de encerramento das atividades, o ato
comprobatõrio deverã ser acompanhado de declaração do interessado de
que não mais exerce rã atividades profissionais de Bib1iotecãrio.

Art. 11 - Em caso de doença impeditiva poderão ser apresentados a
testados me'dicos ou outros elementos comprobatõrios que o CRB julgar
convenientes.

Parãgrafo unico - A cobrança de eventuais debitos do profissional,
correspondente ã fase anterior ao impedimento, poderã ser isenta a cri
terio do CRB.

Art. 12 - Em caso de fa1ecimento.o processo serã promovido por so
licitaçao de familiares, herdeiros ou terceiros, munidos de certidão de
õbito~ ou ainda, de oflcio pelo CRB, mediante comprovação, retroagindo
o cancelamento ã data do õbito, com isenção de eventuais dlvidas, obser
vadas as normas legais vigentes. -

Art. 13 - No caso de cassação do exerclcio profissional o proces-
so sera promovido pelo CRB, de oflcio, observadas as normas previstas
para infrações do exerclcio da profissão de Bibliotecãrio, cabendo ao
CRB recolher a CIP do infrator, para anotação e arquivamento, devendo
estar em dia com as obrigações perante o CRB, observado o disposto no
art. 20 desta Resolução.

Art. 14 - O caQcelamento por decurso de prazo de licença temporã-
ria, sem manifestação do interessado, serã promovido pelo CRB, de ofl-
cio, com comunicação ao interessado.

Art. 15 - Ao ser deferido o cancelamento ou baixa do registro pro
fissional, a CIP serã carimbada nas fls. 1,2 e 3 com a palavra "CANCf
LADA" e anotada na fl. 16 com os termos "Cancelada em ", sendo
impedimento legal do exerclcio da profissão.

Art. 16 - O revigoramento de registro cancelado poderã ocorrer a
qualquer tempo, mediante processo de reintegração, depois de satisfei-
tos debitos, se houver.

DA SUSPENSAO
Art. 17 - A suspensão do exerclcio profissional decorre de ato pu

nitivo, previsto no Cõdigo de ttica Profissional do Bibliotecãrio, de-
terminada pelo CRB, por prazo fixado em processo administrativo ou de-
cisão judicial, e anotada na CIP recolhida ao CRB.

DA REINTEGRAçAO
Art. 18 - A reintegração no CRB pode ocorrer a qualquer tempo, a

requerimento do interessado, desde que não esteja incurso em infração
legal, mediante pagamento de nova taxa de inscrição e anuidade do exerclcio. -

Parãgrafo unico - O interessado deverã anexar ao requerimento uma
certidão comprovando estar isento de qualquer impedimento ao exerclcio
Profissional . ~

.Ir·Art. 19 - A ocorrência de reintegração serã anotada na CIP com os
I\Y c
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termos "Reintegrado em 11

DISPOSIÇOES GERAIS
Art. 20 - A anuidade e devida pelo profissional inclusive no exer

cicio em que se consumar o ato de licença, cancelamento ou suspensãoàê
registro.

Parãgrafo unico - Se requerido ate 31 de março do exerclcio serao
devidos apenas os duodecimos da anuidade relativos ao perlodo ven.-
cido do exerclcio.

Art. 21 - Os pedidos de licença, cancelamento, suspensão e rein-
tegraçao so serão deferidos quando o profissional estiver em dia com
as obrigações perante o CRB.

Art. 22 - Os processos de licença, cancelamento e reintegração de
verão ser aprovados em P1enãrio e constar nominalmente em ata. -

Art. 23 - Durante o perlodo de vigência de licença, cancelamento
ou suspensao nenhuma anuidade ou taxa serã devida pelo profissional ,fi
cando impedido de exercer a profissão. -

Art. 24 - O exerclcio profissional no decurso de licença, cancela
mento ou suspensão caracteriza exerclcio ilegal da profissão e punlveT
o infrator.

Parãgrafo unico - Se comprovado o desempenho de atividade profis-
sional de Bib1iotecãrio, no per;odo, fica o CRB autorizado a suspender
o ato, de oflcio, sujeitando o infrator ãs penalidades da Lei e ao pa-
gamento das anuidades, multas e taxas devidas ao CRB, apuradas em pro-
cesso.

...•
Art. 25 - O cancelamento do registro profissional em consequencia

de pun;çao obriga ã restituição da CIP ao CRB.
§ 19 - O profissional que, regularmente notificado, não apre--

sentar a CIP ao Conselho para anotação serã considerado suspenso, por
prazo a ser determinado pela Comissão de ttica Profissional do CRB, ou
vido o P1enãrio. -

§ 29 - Na hipótese do parãgrafo anterior o CRB poderã requerer
judicialmente a apresentação da CIP, sem prejulzo-de outras providên -
cias legais e regimentais, inclusive publicação de avisos e editais.

§ 39 - Apresentada a CIP serão anotados os dados referentes ao
cancelamento do registro profissional, ficando retida no CRB.

Art. 26 - A CIP serã recolhida, anotada e arquivada no CRB quando
o profissional, mediante processo:

a) sofrer pena de suspensão do registro profissional;
b) sofrer cassação do exerclcio profissional.

DAS ENTIDADES, INSTITUIÇOES OU EMPRESAS
Art. 27 - A licença temporãria, suspensão e cancelamento ou baixa

tambem se aplica a registro e cadastro de bibliotecas, centros e ser -
viços de documentação, informação e/ou informãtica, bancos de dados bi
b1iogrãficos, centros de mu1timeios e demais entidades ou instituições
que tenham como objetivo o armazenamento, tratamento, recuperação e
disseminação de informação, em qualquer ãrea de atividade intelectual,
com fins lucrativos ou não, em caso de interrupção ou encerramento de
atividade profissiona1.~

\ ..j-~

'-'~

DO RECOLHIMENTO DA CARTEIRA
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Art. 28 - Em se tratando de unidade registrada o processo fiéa
condiclonado ao pagamento da anuidade do exerclcio, observado o dispos
to no parãgrafo iinico do art. 20 desta Resolução, bem como eventuais dl
vidas correspondentes ã fase anterior ao encerramento das atividades.~

Parãgrafo unico - Este artigo não se aplica a unidades apenas ca-
dastradas no CRB.

Art. 29 - Os procedimentos administrativos referentes a cancela -
mento ou baixa tambem se aplicam ãs unidades referidas no art. 27, de-
vendo o processo ser:

a) promovido por seu responsãvel, feita a prova da causa que a
justifique;

b) determinado pelo CRB, de oflcio, em virtude de encerramento
das atividades, mediante efetiva comprovação de extinção.

DAS TAXAS E EMOLUMENTOS
Art. 30 - O CRB cobrarã, alem das anuidades, por:

I - anotação de licença temporãria, retorno e cancelamento
baixa;

11 - reintegração ou revigoramento de registro cancelado ou sus
penso;

111 - certidões e anotações requeri das pelos profissionais;
_ § 19 - Os requerimentos dos interessados estão isentos de qual

quer onus.
§ 29 - Os valores das anuidades, taxas e emolumentos são fixa-

dos pelo CFB, atraves de Resolução, de acordo com as normas legais que
regem a especie ..

Art. 31 - Fica~revogados os arts. 17 a 25 e 33 a 37 da Resolu-[!~CFB nQ 206/78, os arts. 203 a 212 e 218 a 223 da Resolução CFB
n9 207/78 e demais disposições em contrãrio nos regimentos internos do
CFB e dos CRBs .•

Art. 32 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasllia, 25 de novembro de 1988.
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