
Ata da Assembleia promovida pela Associação dos Servidores da Biblioteca 
Nacional (ASBN) no dia 29 de junho de 2012. 
 
Mesa: 
Lia Jordão, vice-presidente da ASBN 
Otávio Alexandre, Presidente da ASBN 
Flávia Cezar: registro de ata 
 
LIA, ainda sobre a mudança de estrutura da FBN, soubemos que houve uma reunião de 
um grupo de servidores do CRD que ocupam cargos de chefia sem gratificação, pede que 
um representante do grupo traga para a assembléia os informes. 
RUTONIO se oferece para falar em nome do grupo e explica que em 2003 foi criado um 
grupo de trabalho para fazer uma proposta de reestruturação. Foi feita essa reunião com 
os chefes sem gratificação porque o grupo entendeu que houve uma oportunidade da 
direção de trazer de volta essas gratificações e nada foi feito. IRINEU pergunta quem 
estava na reunião. RUTONIO explica que estavam presentes as chefias de Obras Raras, 
Iconografia, Manuscritos, Cartografia (representado pelo chefe substituto), Obras Gerais, 
PLANOR e DINF. O que ficou decido na reunião foi pedir o apoio da ASBN para 
reforçar o pedido do documento enviado pelo gabinete ao MinC com a proposta de 
reestruturação da FBN. E que pretendem conversar com a direção pedindo a resolução do 
problema e se nada for feito irão entregar os cargos. Outra questão é a redação do estatuto 
onde a missão da FBN foi modificada, sem ter relação com a nova estrutura. Precisamos 
estar preparados para o que pode vir disso tudo, talvez seja preciso fazer um movimento 
contra a política da direção que está deixando a “casa cair”. ROSANGELA ainda sobre a 
reunião, pede que seja solicitado às coordenações os documentos encaminhados ANA 
VIRGINIA apesar de não ter ouvido a fala do RUTONIO, esteve presente à reunião de 
ontem, está à frente da Divisão de Obras Raras desde 2004 e está indignada com o que 
está havendo na Biblioteca Nacional e se pergunta como a mídia reagiria ao saber que 
essa nova estrutura é só para incorporação de uma nova área, ela explica que aceitou o 
cargo porque vê isso como reconhecimento do seu trabalho, como seu mérito e que 
quando foi convidada para o cargo houve uma promessa de que a retribuição viria. Ela 
informa que participou da comissão que criou o estatuto que foi revogado com a 
publicação do novo. Fala do que considera uma contradição do novo estatuto, que deixa 
as coordenações sem divisões para coordenar. Vem pedir, através da ASBN, por uma 
solicitação, daqueles que estão ocupando de fato cargos de chefia, de que sejam ouvidos 
pela direção, pois acredita que merecem uma desculpa e até uma expectativa. Até porque, 
no seu entendimento, é a existência de acervo que faz a instituição, e são esses chefes que 
agem como guardiões do acervo. Essas Divisões existem de fato e cumprem seus 
deveres, isso é importante para o funcionamento da casa. Lembra que ao estatuto do 
servidor coloca que, quando um servidor entrega o cargo porque existe uma 
irregularidade impede que outro servidor assuma, inclusive, se mesmo assim, algum 
servidor quiser assumir, acha plausível, no caso de ser bibliotecário, que seja denunciado 
ao conselho. OTAVIO pergunta sobre a comissão que em 2003 trabalhou na elaboração 
do estatuto. ANA VIRGÍNIA explica como foi o trabalho. IONE fala sobre a negligência 
com que Periódicos é tratado pela casa, pois a divisão de periódicos é como uma outra 
Biblioteca dentro da Biblioteca. IRINEU lembra que o gabinete colocou na última 



assembléia que o que o novo estatuto é temporário, que está sendo estudado um outro que 
será bem melhor. ANA VIRGINIA coloca que não se vê representada nesse novo 
estatuto, pois acredita que somente os chefes de área participaram da elaboração, o 
servidor não foi ouvido. Servidora aposentada coloca que quando entrou na Biblioteca 
Nacional ela era apenas Biblioteca Nacional, subordinada ao Ministério da Educação e 
Cultura e que naquela época era necessária muita pesquisa e interação entre as áreas, mas 
acredita que uma pessoa para ser coordenadora de uma área especializada teria que passar 
por todos os acervos, pois hoje quem responde pelas especializadas são chefes que ainda 
aguardam publicação de portaria. ANA VIRGINIA informa que houve uma tentativa de 
correção na gestão de Pedro Correa do Lago, que foi quem tentou refazer o estatuto, e 
quando saiu a nomeação dela percebeu que o DAS que estava recebendo era do Sistema 
de Bibliotecas Publicas e ela não aceitou, pois estava errado. 
LIA fechando a questão, foi feito em 2003 um trabalho para reestruturação e resultou no 
antigo estatuto, publicado em 2004. Solicitar ao gabinete o documento que foi enviado ao 
MinC e pedir também às diretorias os documentos que eles encaminharam ao gabinete 
para a elaboração do documento do gabinete. Outra proposta é que a ASBN peça à 
direção uma reunião com as chefias, que serão chamadas “chefias sem DAS”, pergunta se 
solicita reunião com todos os chefes ou com um representante? ANA VIRGINIA lembra 
que no caso dela ela ainda recebeu um documento, mas que as chefias mais recentes, 
como, por exemplo, a da DIOGE e a da DINF sequer têm documentos comprovando as 
nomeações; acha irrelevante pedir das coordenadoras os documentos que enviaram ao 
gabinete, mais importante é questionar o porquê dos servidores não terem participado da 
elaboração. ANDRE acha importante que se peça os documentos das coordenações para 
que tenhamos certeza de que esses documentos existem, para comprovar se o gabinete 
não fez esse documento sozinho. LIA então são duas questões: como esse novo estatuto 
foi elaborado sem a participação dos servidores, isso talvez possa ser encaminhado de 
modo geral pela ASBN, outra questão é a das chefias sem DAS pedir uma reunião, ANA 
VIRGINIA a participação do servidor é importante porque é o servidor que está lá no dia 
a dia, outra coisa é o posicionamento claro da direção a respeito do DAS, para poder 
decidir o que vai fazer, se vai entregar o cargo, se vai entrar com processo MONICA 
CARNEIRO o pedido de reunião é uma coisa exclusiva, mas que a questão da não 
participação dos servidores na elaboração do estatuto é uma questão de todos. ANA 
VIRGINIA lembra da responsabilidade dos cargos que não estão sendo reconhecidos nos 
novo estatuto. MAURO questiona o pedido, acha que tem dois eixos, mas a situação dos 
servidores que estão em chefia sem gratificação é resultado do outro processo. LIA, 
responde que sim e não, pois a questão vai para o lado da transparência, mas a questão é 
para além disso, pois por que motivo as pessoas não estão se sentindo representadas pelas 
pessoas que estão à frente na hierarquia. LUCIANA MUNIZ acha que devemos olhar 
para isso pois se as políticas de governo são tecnocratas, a gente deve ter como horizonte 
uma atitude radical ANDRE pergunta sobre a questão jurídica, há embasamento para 
questionarmos isso? Está escrito em algum lugar que o servidor tem que ser ouvido? 
OTAVIO explica que não há regimento interno. LIA fala que podemos perguntar à 
advogada da ASBN sobre essa questão. ANA VIRGINIA coloca que não deve haver uma 
legislação sobre isso, mas há uma questão moral, pode-se deixar claro que o estatuto não 
tem representatividade porque não foi ouvido aquele que trabalha na instituição; coloca 
também que não se vê representada pelo seu chefe hierárquico, pois o vê como braço da 



direção, ela está ali para ser a “voz do presidente”, quem representa o servidor é a ASBN. 
LIA, então o que fica decidido é que a ASBN deverá solicitar ao CRD, CPT, CPE, CGPA 
e Sistema de Bibliotecas, CIL, etc. as informações sobre a elaboração do novo estatuto. 
ANA VIRGINIA pede a solicitação ao presidente que receba às chefias sem DAS. LIA 
coloca para votação a solicitação de documentos relativos à proposta de estrutura que está 
tramitando no MinC. ANA VIRGINIA diz que devemos acrescentar o motivo. Servidor 
coloca que o que está sendo feito é um questionamento político, o que está sendo feito 
com a Biblioteca é muito grave. MAURO isso preocupa porque desvaloriza o servidor, e 
quando finalmente conseguirmos. MONICA o presidente trouxe uma nova brigada de 
trabalho, para ele é uma estrutura que está com ele e pode ir embora junto com ele; ele 
fortaleceu o “F” da FBN; a BN está se transformando em apenas uma biblioteca para 
servir ao escritor que vai produzir a obra. IURI defende que a primeira coisa é aprovar o 
pedido de reunião com os chefes sem DAS, pois é uma forma de buscar fortalecimento. 
Servidora aposentada é importante que o presidente enxergue que trata-se de uma 
Biblioteca Nacional. ANA VIRGINIA deixa claro que não quer uma reunião, mas sim 
uma audiência. 
 
Propostas: 
Primeira proposta: pedir uma audiência com o presidente para as chefias sem DAS. 
Aprovado por maioria absoluta e uma abstenção. 
Segunda proposta solicitar cópia ao gabinete e às coordenações dos documentos 
referentes ao estatuto em tramitação no MinC. Foi aprovado por unanimidade. 
 
LIA colocou em questão a outra assembléia marcada e passou para o próximo tópico da 
pauta: a questão do prédio. MAURO informa que ontem foi encontrado na máquina de 
microfilmagem um rato, pergunta sobre a questão do combate a insetos e ratos. OTAVIO 
informa que de acordo com o gabinete a responsável por isso é a empresa Monte Verde. 
LIA fala sobre as visitas técnicas do IPHAN propõe que se tire em assembléia um pedido 
ao IPHAN que o laudo seja feito com maior celeridade, até por conta do risco. 
LUCIANA MUNIZ pede que também se peça informação sobre o Data Center. 
RUTONIO lembra da Lei de Acesso a Informação, todo mundo pode pedir informações. 
IONE pergunta sobre o sistema de segurança. RUTONIO informa que está sendo 
implantado um sistema de vigilância novo. OTAVIO lembra que a ASBN já enviou um 
documento ao gabinete solicitando e que ele pessoalmente já pediu diversas vezes os 
documentos e até agora não recebeu nada. ANA VIRGINIA lembra que a questão é 
estrutura física, e pergunta até quando vamos esperar, a questão já é denunciar ao 
Ministério do Trabalho. OTAVIO explica que realmente está sendo demorado, mas que o 
arquiteto do IPHAN tem sido muito acessível e prometeu para semana que vem o laudo, 
porque precisamos do laudo para fazer qualquer coisa. IURI conta que ouviu 
informalmente que o uso dos R$ 5 000 000,00 não se enquadraria como emergencial. 
RUTONIO fala que a informação que ele tem da nova procuradora é das melhores, mas 
que no caso em questão o dinheiro seria para fazer fachada e clarabóia, isso não é 
emergencial. LIA informa que sabe-se que veio R$ 5 000 000,00 para reformas 
emergenciais, esse não é o dinheiro do BNDES. IURI propõe pedir a resposta da 
procuradora. LIA propõe pedir parecer jurídico que está impedindo o uso do dinheiro 
para obras emergenciais. INE sugere a cobrança das informações, pergunta até quando 



vamos aguardar que eles nos forneçam os documentos que estamos solicitando e que são 
de nosso interesse, pois é a nossa vida que está em jogo; outra coisa é se temos como 
pedir a contratação da empresa. LIA conta como foi a visita da engenheira estrutural. 
LUCIANA pergunta se haveria a possibilidade da ASBN contratar um calculista para 
calcular o peso, pelo menos de Periódicos. LIA informa que não, isso é um serviço caro e 
da esfera pública, quem tem que fazer isso é a FBN. ANA VIRGINIA pergunta se 
estrategicamente a ASBN tem consciência da importância e repercussão que esse laudo 
do IPHAN pode ter; é o caso de se fazer estardalhaço, divulgar isso, pois isso reflete 
negativamente para a direção; questiona se alguém já viu algum laudo preliminar. LIA 
explica que o representante do IPHAN tem se mostrado interessado, porém é um prédio 
enorme, mas podemos colocar aqui nesta assembléia o que vamos fazer, sugere solicitar 
que cópia desse laudo seja enviado também para a ministra, ou dar um prazo. ANA 
VIRGINIA pergunta se esse laudo não será enviado fechado para o gabinete. LIA explica 
que não, e se for deixará de ser bem rápido. Até porque foi a ASBN quem acompanhou 
as visitas, a direção, apesar de estar informada só enviou o representante na última 
vistoria, o arquiteto. MÔNICA CARNEIRO faz uma proposta de estipular a próxima 
sexta feira (06/07) como prazo limite para a entrega dos documentos, para a resposta do 
IPHAN e da avaliação da audiência do presidente com os chefes sem DAS. Colocada em 
votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Ficou decidido também que na 
próxima sexta feira, em nova assembléia, os servidores deverão decidir que atitudes serão 
tomadas. VALÉRIA recomenda a leitura do Plano de Gerenciamento de Riscos de 
autoria do Jayme Spinelli. 
A assembléia foi encerrada. 


