
 

 

Of. Circ. Presidência CRB-6 002/17                                   Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2017. 

 

Assunto: Orientação sobre a legislação que regulamenta a profissão de Bibliotecário. 

Excelentíssimo (a) Prefeito (a), 

  O Conselho Regional de Biblioteconomia – 6ª Região, no uso de suas 

atribuições legais, enquanto Autarquia Federal de Fiscalização Profissional vem perante V. Sª. 

informar, esclarecer e alertar sobre a profissão de Bibliotecário. 

  As atividades de administração e direção de bibliotecas, organização e 

execução dos serviços de catalogação, indexação, classificação e referência são privativas do 

profissional Bibliotecário, cuja profissão foi regulamentada pelas Leis Federais n.º 4.084/62, n.º 

9.674/98 e n.º 12.244/10, pelo Decreto-Lei n.º 56.725/65 e pela Resolução CFB n.º 033/01. 

  O exercício da profissão de Bibliotecário é permitido somente aos Bacharéis 

em Biblioteconomia, possuidores de diploma de nível superior registrado no MEC, e inscrito no 

Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB) de sua região, e em dia com as anuidades 

estipuladas para a categoria.  

  Alertamos que bibliotecas, sejam elas públicas ou escolares, devem ser 

administradas e dirigidas por profissional Bibliotecário, competindo à instituição exigir deste, 

prova de sua habilitação para o exercício da profissão, sob pena de permitir o exercício ilegal  

da profissão e chancelar as infrações dispostas na legislação vigente. 

  Portanto, solicitamos a observância das normas legais supramencionadas, no 

que diz respeito à profissão de Bibliotecário, não permitindo ou designando auxiliares, ou 

Bibliotecários sem registro no CRB de sua jurisdição, para atuarem ilegalmente em Bibliotecas. 

Solicitamos ainda que, em uma possível visita fiscalizatória às Bibliotecas dessa Prefeitura, seja 

viabilizado o trabalho do nosso fiscal, bem como apresentada a documentação por ele 

solicitada, na forma da Lei. 

  Por fim, valemo-nos deste para destacar a importância das Bibliotecas para o 

exercício da cidadania e desenvolvimento de uma sociedade, pois o acesso à informação, nos 

novos tempos, significa o investimento adequado para diminuir as desigualdades sociais, 

favorecendo o incentivo à leitura, o ensino e a promoção da cultura. 

Respeitosamente,  

___________________________________ 
Mariza Martins Coelho – CRB/6-1637 

PRESIDENTE DO CRB-6ª REGIÃO 


