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RESOLUÇÃO CFB/N9 365/90.

Dispõe sobre o processo eleitoral de 1990 no
Conselho Federal de Biblioteconomia.

O CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, no uso das atribuições que lhe confe
rem a Lei n9 4.084, de 30 de junho de 1962, e o Decreto n9 56.725, de 16 de
agosto de 1965, resolve determinar:

DA ELEIÇÃO

Art. 19 - A eleição para composiçao do Conselho Federal de Biblioteconomia-
-CFB sera realizada dia 28 de julho de 1990, na sede do CFB, em Brasilia
de acordo com a presenbe Resolução.

Art. 29 - A composição do-CFB prevista em lei realizar-se-ã em Assembleia
Geral de Delegados Eleitores, obedecendo o seguinte sistematica:
a) 7(sete) Conselheiros Federais efetivos e 3(três) suplentes eleitos, por
escrutínio secreto e maioria de votos, dentre candidatos registrados ao
pleito;
b) - 7(sete) Conselheiros Federais efetivos sorteados dentre representantes
de instituições de ensino superior que ministrem o ensino de Bibliotecono -
mia, indicados em Iistas triplices e registrados ao pleito.

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 39 - Fica criada a Comissão Eleitoral do CFB, composta de 3(três) Con-
selheiros Federais eleitos pelo Plenario e designados por ato do Presidente
do CFB, para execução do processo eleitoral de acordo com a presente Resolu
çao.
§ 19 - A Comissão Eleitoral escolhera seu Presidente, deliberando por ma~o-
ria de votos.
§ 29--0 mandato dos membros da Comissão Eleitoral se extingue com a posse
dos eleitos.

Art. 49 - Compete ã Comissão Eleitoral:
I - apreciar e julgar os pedidos de registro de candidatos a Conselheiro Fe

deral;
11 ~ publicar a relação dos registros deferidos e indeferidos;
111 - apreciar e julgar, em única instância, recursos referentes aos proces

sos de registro; =fs



IV - funcionar como Mesa Eleitoral, conduzindo o processo de votaçao e de
apuraçao;

V - proclamar o resultado da eleição;
VI - apreciar e julgar pedido de impugnação a eleição, com recurso ao CFB.

DA ELEGIBILIDADE

Art. 59 Ê elegível o Bibliotecário que satisfaça os seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
11 - ser bacharel em.Biblioteconomia;
111 - ter registro e ser portador de Carteira de Identidade Profissional de

Bibliotecário;
IV - estar em pleno gozo de seus direitos profissionais e políticos.
Parágrafo único - Con sel.heiro Ilíedêr e.l poderá concorrer -ã -re~1.eição·po~ -apenas
um período consecutivo.

Art. 69 - Ê inelegível o Bibliotecário que:
I - não esteja em dia com às obrigações do CRB;
11 - esteja respondendo processo administrativo-disciplinar, êtico-profis -

sional ou contátil em CRB ou no CFB;
111 - tenha qualquer impedimento legal ao exercício da profissão;
IV - tenha participado como membro do Conselho Federal por dois períodos con

secutivos;
V - tenha lesado o patrimônio de qualquer entidade de Classe;
VI - tenha sido destituído de cargo, função ou.emprego por pratica de ato

de improbidade na administração pública ou privada;
VII - esteja respondendo processo criminal ou cumprindo pena.

DO REGISTRO DE CANDIDATO

Art. 79 - Os candidatos à eleição e à representaçao, deverão requerer seu
registro no período de 19 a 31 de maio de 1990, juntando os seguintes docu-
mentos:
I - comprovante de registro no CRB por cuja Região esteja concorrendo, medi

ante fotocópia parcial da Carteira de Identidade Profissional;
11 - declaração do CRB de se encontrar no pleno gozo de seus direitos pro -

fissionais, em dia com a anuidade de 1990 e não estar respondendo pro -~~
________________________________________________________~~ ~ li
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cesso;
111 - comprovante de se encontrar em dia com as obrigações eleitorais, me -

diante fotocópia do título de eleitor.e comprovante de votação dos dois
turnos da ultima eleição ou justificativa legal;

IV - currículo profissional;
V - declaração de pretender assumir e exercer o cargo, no caso de se~ elei-

to Conselheiro, ressalvados fatos supervenientes, a criterio do Plená -
rlo.

Art. 89 - As instituições de ensino superior que ministrem o ensino de Bi
blioteconomia deverão encaminhar ao CFB, ate a data-limite de 31 de malO
lista triplice de nomes de professores em exercício e registrados no CRB da
jurisdição, dispostos a exercer o mandato de Conselheiro, juntando os docu-
mentos referidos no artigo anterior.
§ 19 - As entidades que não credenciarem representantes, dentro do prazo
fixado, per d'erao o direito de se fazerem representar.
§ 29 - Os professores só poderão concorrer ao sorteio se não forem candida-
tos ã eleição.

Art. 99 - O candida~ que nao atender o disposto nos arts. 59, 79 e 89 des-
ta Resolução tera seu registro impugnado pela Comissão Eleitoral.

Art. 10 - No prazo de 48(quarenta e oito) horas da data da homologação dos
registrados, a Comissão Eleitoral deverá publicar no Diário Oficial da Uni-
ão, a relação dos registrados deferidos e indeferidos, com prazo de recurso
de 5(cinco) dias uteis.
§ 19 - Os candidatos poderão apresentar recurso acompanhado de documentação
comprobatória.
§ 29 - O pedido de impugnação das candidaturas poderá' ser feito por qual
quer Bibliotecário, desde que fundamentado.
§ 39 - As decisões da Comissão Eleitoral são irrecorríveis no âmbito adminis
trativo.

Art. 11 - A Comissão Eleitoral poderá, ate 48(quarenta e oito) horas antes
da eleição, impugnar candidatura com base no art. 69 desta Resolução, devi-
damente comprovada, devendo ser notificados o candidato e o CRB.

L- __ ~ ~~ __DcO__S_D_E_L_E_GAD--_O_S_ELEI_T_O_RE--S--__ ------ ~~
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ALt. 12 - Cada Conselho Regional· de Biblioteconomia-CRB devera indicar, ate
31 de maio, um representante e respectivo suplente, eleitos dentre seus Con
selheiros, para participar.da Assembléia Geral dos Delegados Eleitores pre-
vista nesta Resolução.
§ 19 O representante e seu suplente nao poderão ser candidatos ao pleito.
§ 29 O mandato do representante e respectivo suplente se extingue çom a
missão a qué se destina.
§ 39 É vedado o exercício do mandato de Delegado ~leitor por procuraçao.
§ 49 No impedimento do Delegado Eleitor este sera substituído por seu su
plente, podendo a substituição ocorrer até 24(vinte e quatro) horas antes
da eleição.
§ 59 - O CRB que nao indicar Delegado Eleitor perdera o direito de partici
par da Assembléia Geral dos Delegados Eleitores.
§ 69 As despesas do Delegado Eleitor correm por conta do CRB representa-
do.

Art. 13 - Não podera se fazer representar o CRB que esteja em débito
com o CFB.
Paragrafo único - Considera-:se em débito o CRB que nao tenha remetido ao CFB
a cota parte ref.erénte ao mês de junho corrent e , sem justificativa.

para

Art. 14 - O Delegado Eleitor devera comparecer ã Assembléia Geral munido de s
Carteira de Identidade Profissional ou outro documento legal.

DA ASSEMBLÉIA -GERAL DOS DELEGADOS ELEITORES

Art. 15 - A convocação da Assembléia Geral dos Delegados Eleitores sera fei
ta pela Presidente do CFB, ~or edital publicado no Diario Oficial da União,
até 30(trinta) dias antes da data fixada para a ~leição, confirmando-a por
correspondênc{a registrada aos CRBs.

ALt. 16 - A Assembléia Geral sera instalada, em primeira convocaçao, com a
presença minim~ de 2/3(dois terços) dos Delegados Eleitores e, após uma ho-
ra, em segunda convocação, com qualquer número de Delegados Eleitores.

ALt. 17 - Cabe ao Presidente do CFB, ou seu substituto legal, instalar a As
sembléia Geral e transferir ao Presidente da Comissão os trabalhos da Mesa
Eleitoral.
Paragrafo único - A Assembléia sera realizada em ato público, reservadas as ~

L-~~~~~~==~~==~~====~~~---------~~
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manifestações ao Presidente do CFB, aos membros da Mesa Eleitoral e aos De
legados Eleitores.

Art. 18 - A ordem da eleição será iniciada com a votaçao dos membros efeti
vos e suplentes, prevista no art. 29, letra a, desta Resolução, seguida do
sorteio dos membros efet~vos, previsto na letra b do mesmo artigo.

DA MESA ELEITORAL

Art. 19 - A Mesa Eleitoral, com funções receptora e escrutinadora de vo
tos, será presidida pelo Presidente da Comissão Eleitoral, o qual designa-
ra um Secretario e um Escrutinador, dentre os membros da Comissão Eleito -
ralo

Art. 20 - Compete ao Presidente da Mesa Eleitoral:
I - presidir os trabalhos de votação e apuração;
11 - lacrar a urna;
111 - rubricar as cedulas, juntamente com o Secretário;
iv - colher as assinaturas dos Delegados Eleitores;
V - fazer a anotação na Carteira dos Delegados Eleitores;
VI - decidir "sobre.àúvidas e dificuldades apresentadas;
VII - ~roclamar os resultados.

Art. 21 - Ao Secretario compete:
I - rubricar as cédulas, juntamente como Presidente;
11 - disciplinar os trabalhos relativos a votaçao dos Delegados Eleitores;
111 - lavrar a ata da "eleição;
IV - auxiliar o Presidente e substituí-Io em ausencias eventuais;

Art. 22 - Ao Escrutinadorcompete a apuraçao dos votos, auxiliando e subs-
tituindo o Secretario em seus impedimentos.

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 23 - O CFB entregara ao Presidente da Mesa Eleitoral, com antecedên -
cia, o seguinte material;
I - relação dos Delegados Eleitores ou suplentes para votar;
11 - cédulas únicas contendo nome e número de registro na Região pela qual
concorrem os candidatos, precedidos de quadrilátero; (

~
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I - abertura da urna e contagem do número de cédulas, verificando se cor -
responde ao numero de votantes;
11 - leitura da cédula em voz alta pelo Escrutinador, sendo o resultado re
gistrado pelo Secretario;
111 - cone Luida a contagem dos votos sera proclamado o resultado.
§ 19 - A falta de coincidência entre o número de votantes e o numero de ce
dulag constituira motivo de nulidade do pleito.
§ 29 - Constatada a nulidade prevista no parágrafo anterior sera procedida
nova votaçao.

Art. 28 - Sera nulo o voto que:
I - não se apresentar em modelo oficial;
11 - não estiver em cédula rubricada;
111 - apresentar alterações ou rasura na cédula;
IV - contiver expressões, frases ou sinaís que possam identificar o voto;
V - tiver assinalado mais de um nome da mesma Região;
VI - tiver assinalado mais de 10(dez) nomes;
VII - tiver assinalado fora do quadrilátero correspondente a um ou ma~s
candidatos, tornando duvidosa a manifestação de vontade do votante .

DO SORTEIO

. ..

Art. 29 - Em seguida será realizado o sorteio dos demais 7(sete) Conselhei
ros efetivos, dentre representantes de instituições de ensino superior de
Biblioteconomia, indicados de acor90 ·com o art. 89 desta Resolução.
§ 19 O sorteio sera procedido na presença dos Delegados Eleitores.
§ 29 As cedulas serão'conferidas, em voz alta, pelo Escrutinador, com os

nomes dos registros def~ridos das listàs tríplices, e preparadas para
o sorteio, observado o disposto no § 29 do art. 89 desta Resolução.

§ 39 - Cada Estado, bem como o Distrito Federal, sã podera contàr com um
.representante.
§ 49 - Concluído o sorteio será proclamado o resultado.

Art. 30 - Os'protestos"referentes ao pleito formulados por qualquer dos v~
tantes deverão ser apresentados sucintamente e por escrito, ate a lavratu-
ra da ata, da qual deverão constar.
Art. 31 - Será lavrada ata da Assembléia, subscrita pelos membros da Hesa
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Eleitoral, e por todos os Delegados Eleitores, senqo as cédulas recolhi
das em envelope fechado e lacrado, imediatemente entregue ao Presidente do
CFB, ou seu substituto legal, para custódia até encerrado o prazo de recur
so.

Art. 32 - O resultado das eleições deverá ser publicado pelo CFB no Diário
Oficial da União, no prazo de 48(quarenta e oito) horas de sua proclamação.

DOS RECURSOS

Art. 33 - Qualquer interessado poderá apresentar recurso ao CFB, sem efei-
to suspensivo, solicitando impugnação de registro de candidato ou resulta-
do da eleição, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar da data da public~
ção do ato, desde que acompanhado de 'documentação comprobatõria da irregu-
laridade alegada.
§ 19 - Recurso a registro será julgado pela Comissão Eleitoral, em
instância.
§ 2Q ~ Impugnação a resultado da eleição será julgado pela Comissão Eleito

un~ca

ral, com recurso ao CFB.
§ 3Q - No caso de'õcorrer impugnaçao da eleição e o consequente impedimen-
to da posse no prazo previsto, a mesma será prorr~ada até o dia 17 de se-
tembro de 1990.

Art. 34 - O Presidente do CFB dará posse aos novos membros efetivos, em ato
solene na sede do Conselho, no dia 31 de agosto de 1990, ao término do man
dato dos atuais Conselheiros.
§ lQ - Os membros a serem empossados deverão ser convocados para .a posse
com prazo mini~o de 15(quinze) dias de antecedência.
§ 2Q - Em caso de reeleição do Presidente para membro efetivo, compete ao
Presidente da C~missão Eleitoral dar-lhe posse.

Art. 35 - Imediatamente apos a posse os Conselheiros elegerão, em sessao se
ereta, por maiori~ absoluta,. seu Presidente, em seguida investido no exer-
cicio do cargo.

Art. 36 - Se o convocado não comparecer a posse, impedindo assim a efetiva
ção do ato, perderá o direito ao mandato, salvo se apresentar justificati-
va que, a critério do Plenário interessado, mereça acatamento. Â
Parágrafo único - No caso previsto neste artigo, a posse deverá ser efeti-

h'r. - Edifício Brcs.lio Rádio Center - Conjunto 2079 - Fone: 226-7896 - CEP 70710 - Brcsllio Di~":c rr::s'ci~
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vada pelo Presidente do CFB, no prazo máximo de 30(trinta) dias.

DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Art. 37 - Nas eleições de 1990, para o triênio 1990/1993, será obedecido o
seguinte calendário:
I - eleição da Comissão Eleitoral, pelo Plenário: 29 de março;
11 -·publicação do edital de convocação para inscrição e eleição, pelo CFB:

·48 horas;
111 - periodo de registro dos candidatos: 19 a 31 de ma~o;
IV - data-limite para indicação ·dos Delegados Eleitores pelos CRBs: 31 de

maio;
v - data-limite para exame dos registros dos candidatos pela Comissão Elei

toral: ate 15 de junho;
VI - publicação dos registros deferidos e indeferidos, pela Comissão Elei-

toral: 48 horas;
VII - data-limite para convocação dos Delegados Eleitores: ate 8 de julho;
VIII - data-limite para exame dos recursos de registro, pela Comissão Elei..,.

toral: ate 17 de julho;
IX - publicação dos récursos deferidos e indeferidos, pela Comissão Elei -

toral: 48 horas;
X - data da Assembleia Geral dos Delegados Eleitores: 28 de julho, 14 ho -

ras;
XI - publicação do resultado das eleições pelo CFB: 48 horas;
XII - data-limite para exame e ·julgamento de recurso às eleições pela Co -

missão Eleitoral: ate 15 de agosto;
XIII - data-limite para publicação do edital de convocaçao para posse, pe-

lo CFB: ate 10 de agosto;
XIV - data de posse: 31 de agosto, 9 horas.

Art. 38 - Os casos ornBSOS serão decididos pela Comissão Eleitoral, "ad re
ferendum" do CFB.

r--~t7 39 - A presente Resolução entra em v~gor na data de sua publicação
~reVOgadaS as disposições em contrário, notadamente a Resolução CFB n9
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Brasl1ia, 27 de março de 1990.

331/87.

MERCEDES DELLA FUENTE-CRB-8/298
~~~~~

GILKA MENDONÇA BRASILEIRO-CRB-4/273."
Presidente do CFB 19 Secretário do CFB


