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COBRANÇA DE MULTA NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
 
 

A cobrança de multa na Biblioteca Central tem amparo no Regimento 

da Biblioteca, aprovado pelo Egrégio Conselho Universitário na sessão de 2 

de setembro de 1980, através de seu capítulo V, art. 22, alínea “f”, este dá 

autonomia ao Conselho de Biblioteca para propor a criação, alteração ou 

extinção de taxas, ainda, em seu capítulo X, art. 36, alínea “b”, que trata das 

competência da Seção de Circulação, a qual o setor de empréstimo é 

vinculado, diz que é competência deste: “zelar pelo cumprimento das 

normas relativas ao empréstimo individual e ao empréstimo entre 

bibliotecas”. 

As normas referidas no artigo citado constam do Manual de Serviço 

da Seção de Circulação em vigor desde 1991, no item 2.9 – Sanções 

disciplinares, diz que em caso de atraso na devolução do material 

bibliográfico será cobrada a “multa diária para cada exemplar atrasado. O 

valor será fixado pelo Conselho de Biblioteca e referendado pelo Conselho 

de Curadores. 

No Guia da Biblioteca Central, 1981, constava que “o não 

cumprimento acarretará a multa de Cr$ 2,00 por volume, para cada dia de 

atraso, havendo um acréscimo de 20% após 15 (quinze) dias de atraso”.- 
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A cobrança de multa no Sistema de Bibliotecas vem acompanhando 

as modificações econômicas por que passou nossa economia, a taxa em 

questão já esteve vinculada com o salário mínimo; teve valor gradativo 

conforme a quantidade de dias em atraso; já foi cobrada com base no INPC; 

recentemente era cobrada 2 UFIRs e atualmente é cobrado o valor único de 

R$ 1,50 por dia/livro. 

O procedimento de cobrança é aceito pela instituição e seus 

respectivos conselhos de deliberação, de acordo com o processo n. 

23070.008002/91-57 o Conselho de Curadores em sessão plenária realizada 

no dia 29/11-95, autoriza o antigo Instituto de Artes cobrar multa por atraso 

da devolução de instrumentos musicais, discos e partituras, acompanhando a 

Biblioteca Central no valor da multa e na forma de cobrança e ainda: 

“autoriza que o Conselho de Bibliotecas, na forma estabelecida pela 

Resolução/ECC/n. 05/91, art. 3º, parágrafo 2º, se responsabilize pela 

atualização da multa e da taxa de Prestação de Serviço, no caso, as inerentes 

ao Sistema de Biblioteca, cabendo apenas o informe das alterações junto ao 

Conselho de Curadores. Em anexo, cópia da Certidão e da Resolução. 

 
 

Goiânia, 25 de fevereiro de 2002. 
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