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Nas livrarias a 2V. edição de 

EDUCAÇÃO MORAL E ClVICA 

-ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS-

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Do Conselho Federal de Cultura e ex-presidente da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo 

Pedidos à 

LIVRARIA EDITORA CATEDRA LTDA. 
Rua Senador Dantas, 20 - s/806/7 
Rio de Janeiro, RJ - CEP - 20.000 

Pronunciamento da COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIYISMO 

Tenho o prazer de me dirigir a V. Exa. para informar que o Egré- _ 
gio Plenário da Comissão Nacional de Moral e Civismo, atend~ 
unanimimente, propostas dos Senhores Conselheiros Prof. FRANCI~V 
DE SOUZA BRASIL e Pe. FRANCISCO LEME !1 por•* '_. 
bem registrar, em ata, um voto especial de conpatul o apare- ( -• 
cimento. em segunda edição. do livro EducOfãO Mo" - la. ~ 
tudo de Problemas Brasileiros, obra de sua autoria. a) ADOLPHO · 
JOAO DF PAULA COUTO-Presidente da CNMC (Rio de Janeiro, 

·12-9- 1980) . 

Prof. NILO PEREIRA, da Universidade Federal de Pernambuco: 
O trabalho EDUCAÇ.TO MORAL E CIYICA - Estudo de Pro

blemas Brasileiros do eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
ex-presiden te da Comissão Nacional de Moral e Civismo, é verdadeira
mente extraordinário como esclarecimento e fundamentação da disci
plina pela qual todos nos batemos. Posso mesmo dizer que não co
nheço nada que supere, como penetração, esse vigoroso ensaio, com o 
qual se assinala, sem favor, um dos marcos mais relevantes do ensino 
de Problemas Brasileiros, nem sempre bem entendido e praticado. 

Professora EDlLIA COELHO GARCIA, da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, ex-Secretária de Educação do Rio de Janeiro e do 
Conselho Federal de Educação: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela exce
lência do livro Educação Moral e Cfvica - Estudo de Problemas Bra
sileiros, que é um dos melhores trabalhos que têm sido produzidos para 
colocar em mãos dos nossos jovens (Rio de Janeiro, 19-9-1980) . 

Dom JO~ RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizonte: 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de Menezes por mais esta 

publicação EDUCAÇÃO MORAL E CIYICA - Estudo de Problemas 



''HOMENS 
' A LUZ 

E _ IDÉIAS 
DA FÉ' ' 

«HumeA'i e ldéian examinados, com flagrante felicidade, à luz de uma 
!é que é um Incêndio, a Iluminar o Brasil. Agradeço a Deus que à nossa 
terra, tAo B!'m podres e tAo sem catecismo, concede a compensaçAo mognl
tlca de tlo grande apóstolo leigo:.. - D. Joeé Newton, Arceblsbo de Brasllia. 

«~ livro que se lê, página por página, com prazer e com proveito. 
Irradia os mais nobres e mais santas convicções:.. - D. Manoel Pedro 
da Cun'ha Cintra, Bispo de Petrópolis. 

«0 precioso livro dlomeu e Idéias à Luz da Fé• representa um homem 
que se decidiu a lutar pela verdade:.. - D. Ant611Jo Bels, Bispo de Santo 
Maria. 

«Bem mereclllnl repetidas edi~;ões os magnlficas pAginas de literatura, 
história e critica de cHomena e Jdéiaa t. Lus da Fé», as quais com tanta 
galhardia e eleva!:Ao Ilustram a verdade e arrastam para o bem:.. -
D. Alouo Silveira de Mello, Bispo de Diamantino. 

cObra que 86 pode ser e10crlta por uma alma de P.,Osse da Verdade•. -
Pe. Lul1 GoDK&3'& llfarl1, S. J, , . , , 

cVenho de ler cHomeDI e Idéia .. , fi-lo com emQ<:Ao. E ninguém po
derá fugir a ela no manuseio do admirável trabalho do catóUco convicto 
e estilista primoroso:.. - Dr. 1IL Seabra Fagundes, .Jurista, ex-Mlnlstro 
da .Tustlca. 

cDenao contenldo de ldeaa autenticamente católicas expuestas con un 
ropage llterario lmpecabie y ameno». - D. Lll11 Atonso Muftoyerro, Are. de 
Ston, Vlg. Geral Castrenae, Espanha. 

dlagnlfica obra. Es um llbro escrito con suma clarldad, muy práctlco 
contra los errores de nuestro tlempo y contra los enganos de! marxismo. 
Por otro lado, con la doctrlna y ejemplos estimula a los dhsclpulos de 
Cristo en su labor, apostólico•. - D. Daalel Norente, Bispo de Segovla, 
Espanha. 

cEs r ealmente alentador ver como un hombre laico ba sabido discernir 
con tanta .tumlnosldad y con tanta coraje los bombres y lu correntes 
actuales del penaamlento a luz de los prlnclploa de nueetra Fe. Mi mejor 
deseo es ver difundida tan Importante obra para blen de lu intellgenclu 
y de las almas y de los pueblOSIIl. - lllou. Dr. Oetavlo N. Del'tsl, Reitor 
da Universidade C&tóllca da Argentina. 

cCome glà nella precedente sua opera cDoatri.na Soelal e Direito do 
Trabalho•, anche In questa Geraldo Be&erra de Meaeae~ ha portato un 
notevole contrlbuto personale ai penslero soclale cristlano». - Prof. Carlo 
Lep, Da Universidade de Ferrara. 

cAunque pequcilo por el numero de páginas, es grande por Ia luz de 
la te que resplandece en ellas. Revela un esplrltu sutil y profundo a la 
vez; un eserltor elegante y erudito, y un elocuente defensor de la moral 
crlstlana en estos tlempos tan oscuros y desconcertantes:.. - B.tear4o 
86.- Haye~, Da Academia Argentina. 

eLo he leldo con Ia.~ viva atenclón, y una vez más be admirado, 
a través de sus lnteresanfi!s y amenas pAginas, pletórlcas de ldeas pro
tundas y de tf'mas de actualldad, el acendrado esplrltu crlstlano que anima 
el notable escritor, pensador y sociólogo brasllefto:t. - Prof. Fr&aciHo 
Walker Llftare•, Da Faculdade de Direito da Universidade do Chile. 
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"TEMAS E SOLUÇOES" 
Nêste livro o autor examina problemas palpitantes, da 

maior atualidade: democrac ia e direito do lrabalho, greve, 
justiça do trabalho, demagogia e formação juridica, direito de 
propriedade, reforma agrária, etc. 

Pedidos à Conf. Nac. das CC. MM. 

Caixa Postal, 1.561 - ZC-00 - Rio, GB. 

LIVROS DO MINISTRO 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

HOMENS E IDJtiAS A LUZ DA FJD - 1.• ed., Eacolu Protlulonals Sale
alanu, 19U; 2.• ed., Coleçlo Estréia do Mar, Rio, 19159; 3.• ed., I tomo, 
Coleç&o Estréia do Mar, Rio, 1963. 

POLtTICA SINDICAL BRASILEIRA - Rio, 1943, Livraria Educadora. 
DOUTRINA SOCIAL E DmEITO DO TRABALHO - Rio, 19M. 
O DIREITO DO TRABALHO NA CONSTITUICAO BRASILEIRA DE 1948 

- Rio, 1956, Haddad-Ed!Uires. 
DISS!DIOS COLETIVOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE -

1.• ed. , Rio, 1949; 2.• ed., Rio, 111&0, 8.• ed., Editor Borsol, Rio, 19117. 
A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL - Rio, 1961, Ed. Guilherme Haddad. 
TEMAS E SOLUCOES - Editor Borsol, Rio, 1963. 
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ExmC. Sr. 

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DO TRABALHO (D T B) 
, ( Direito do Trabalho e da Segurança Social ) 

Anexo : 
lnatituto de Direito Comparado do Trabalho e da Segurança Social 

largo S io Francisco, 95 - s.• andar - Tal. 32-4875 ·• CEP 01005 
Sto Paulo · Brasil 

São Paulo,l5 de outubro de 1976 

Prof. Dr . GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Erotides de Oliveira, 13 
ICMRAI - NITERÓI - 24 . 000 

Prezado Prof . Bezerra de Menezes 

Estou muito contente por haver o Senhor acei t o o convite 

para participar da Banca Examinadora do concruso para Professor Adju~ 
.. -to . Seu nome foi indicado a Congregaçao pelo Conselho do Departame~ 

to de vireito do Trabalho. 
, 

Mais proximo do dia 10/11/76 telefonarei para saber o 

dia e a hora de sue chegada , porque terei imensa satisfação de rec~ -

lo no aeroporto . 
A 

Se~e minha conferencia pronunciada no ongresso com as 

conclusÕes do plenário. Senti não estar o ~r . presente . Gostaria de 
, . 

sua critlca . 

tos. 
Apresento-lhe e a sua Senhora meus rDOJ'itosos cumprimen 

Nair~~ uançelvee 
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CONGRESSO LATINO ArErt!CANO DS DIREITO DO TRABALHO E PREVIE~CIA SOCIAL 

Participação em lucros e o Programa de Integração Social (PIS) 

Nair Lemos-Gonçalves 
Professora Titular do Departamento 
de Direito do Trabalho, da Faculda
de de Direito, da Uni~ersidade de 
São Paulo 

' Nesta comunicação pretendemos apresentar os argumen

tos em que baseamos nossa convicção de _que o Programa de ~~egração So 

cial, ~ ~ -ori!!leira fase ( a.té a fusão com o PASEP, -determinada pela 

Lei Comple~entar 26/75) pode ser considerado programa de participação 

dos trabalhadores nos lucros das empresas. Na se~da fase , iniciada 

em 01 de julho de 1976, vemos a anpli~ção do programa, através de me

canismo ou técnica econômica, social e jurÍdica mais abrangente que, 

sem deixar de ser, para os ~rabalhadores, um programa ainda, em par -

te, de part.icipação nos lucros, tem ·agora cono objetivo principal a 

" redistribuição de parte da renda ·nacional, por meio de concessão de 

vantage~ principalmente à grande maioria .dos assalaria~os (emprega

dos ·ou servidores pÚblicos) ·menos favorecida · economicamente (pessoas 
· v~or 

que percebem salário de/até cinco vezes o salário mínimo regional).Do 

ponto de vista macroeconômico, entendenos que, ~ ambas as fases, o 

PIS pe~iece con a mesma finalidade principal de, a um tempo, impe -

dir a descapitalização das empresas e reunir recursos destinados a in 

centivar e realimentar econonic~ente todos os raoos de atividade, te 

nh~ ou não finalidade diret~ente lucrativa. 

Reconhece~os, através do PIS, a participação do tra 

-o t balhador no desenvolvi~ento das enpresas, nao sendo suficiente para 

promover a integraç~o do empregado na vida da em-oresa como exige o 

dispositivo constitucional (art. 165, V, da Const.Fed. na redação da

da pela Enenda Constitucional nº 1/1969). 
,.. . 

Os mais import~~tes progr~s e mecanismos econo~-

cos criados no Brasil em benefÍcio do trabaL~ador, regra geral, têm 
à ex:i;3tênci2. de 

sua eficácia condicionada principalmente 1 relaçao de emprego . Em. ou-
t ..... n..,...,,.....,a 

tras palavras, o assalariad·o · é protegido ~' enauanto e quand-;f~deêor 

rendo a proteção, ·em outras hipóteses, d9 . fato . de haver trabalhado . Sem 

esquecer os diversos r egimes de previdência social vigentes, referimo

nos principalnente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.,· ao Progra 
ma de Integração Social e ao Sistema Nacional de Habitação . 



• Por esse ~otivo, no que tange aos assalariados, a proscrição da 

atual autorização legal da desnedida imoti vada cons·ti tui, a nosso ver, a 

primeira e principal medida necessária ·e indispensável à integração do 
empregado na vida da empresa e também para assegurar a eficiente execu
·ção dos importantes programas econÔmicos referidos. Isto não quer dizer 
a volta ao antigo regime da estabilidade : e::si.nl .. o.: reconhecimento da exi
gência, para toda despedida, da existência de motivo socialmente acei
tável, como acontece em outros países~ 

Introdução 

Contamos no Brasil com o mais democrático dos princÍpios consti
tucionais que proibe distinção entre "trabalho manual, técnico ou inte
lectual ou entre os profissionais respectivos" (art. 165,XVII, Cons~.Fed. 
-redação da E.C.n2 l/1969). A distinção aqui proibida prevalece ainda 
nos paÍses em que a legislação estabelece regimes diferentes para -empre
gados e operários. Trata-se de princÍpio consti~cional tradicional em 
nossa Pátria, porque esteve presente nas ConstituiÇões de 1934 (art.l2l, 
§ 22), de 1946 (art. 157 . § 12), de 1967, redação primitiva ·(art·. 158, 
XVIII), tendo a Carta C~nstitucional de 1937 garantido igual nroteção · 
ao trabalho intelectual, técnico ou manual (art. 136). 

·Entende-se que a~sim ocorra, pois "há inegável inter-relação e 
.interdependência entre todas as atividades humanas, até as que se reali
zam no recesso dos lares. ( CostUI!la.Iil.os salientar aos nossos alunos que· o 

cientista nuclear, para citar um dos mais. elevados trabalhos intelectuais 

e _técnicos, pode prejudicar seu desempenho pro_fissional .quando não encon

tra no lar a necessária tranquilidade, perturbada pela falta de simples 
empregada doméstica.) Indispensável, portanto, no _campo do trabalho, a 
grande solidariedade, sobre a qual repousa o progresso de todas as Nações~ 
A importância da solidariedade é tão grande que, entre os princÍpios cons
titucionais que regulam a ordem econômi~a e social encontra-se a nhar!:lonie 
e solidariedade entre as categorias sociais de produção"(art.l60,IV,C.F.
E.Ç. nº 1/69), disposição qu.e, confrontada _com a correspondente da reda
ção original 11 h=trmonia e solidariedade entre os fatores da p:- odução(art • 

. 157, IV), significa ampliação do princÍpio para abranger a solidariedade 
entre capital e trabalho (fatores da produção) e também solidariedade en
tre as diversas categorias econômicas O~ entre as categorias profissionaiE. 

Inegável também que a organização elo trabalho não é, 

nem node ser ~~iforme, exigindo, por isso, múltiplos instrumentos so

ciais, econÔmicos e jurÍdicos para garan~ir: ao trabalhador as medi

das de tutela ou proteção a que faz jus e também o pleno e

xercício dos direitos e deveres prÓprios não só da atividade profissio

nal que desenvolve,mas t~bém · de sua condição üe· ser humano ; 

às emnresas , condições de seguranç~ e estabilidade in-
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dispensáveis ao desenvolvimento econÔmico e ao Estado meios para be~ 

cumprir as elevadas funções que a sociedade moderna lhe impÕe quando, 

a cada dia, aumenta sua atividade social, econômica e jurÍdica. 

Vemos então, para ficar apenas na parte referente 

ao trabalhador: atribuição direta às eopresas da responsabilidade 

quanto a medidas de tutela do trabalho subordinado; intermediação de 

· terceiros quando motivos econômicos ou sociais não aconselham ou mes

mo impedem a responsabilidade direta da empresa; e, finalmente, a ~

to-proteção coercitivanente im~osta, quando se trata de trabalhadores 

autônomos. Assim, para evitar dificuld~des de emprego da mulher e 

dos trabalhadores com pesados encargos familiares, estabeleceu a lei 

a intermediação do L~tituto Nacional de Previdência Social, incumbi

do de pagar o salário-maternidade e o salário-família; para atender 

à impossibilidade do estabelecimento de relação de emprego , nas hipÓ

teses de prestação de trabalho subordinado evéntual, criou a lei a 

internediação do sindicato, como acontece na zona portuária com os 

trabalhadores avulsos; para afastar o trabalhador do perigo de frus- ·. 

tração de seus dir~itos pecuniários pela deficiência econômica das 

empresas, determinou a lei ·a retirada antecipada>do patrimÔnio das 

empresas)de recursos destinados a satisfazer principalmente às -indeni

zações devidas):a;e .*moo-hala1 44ft!"\ instituindo o Fundo de Garantia do 

Tempo de _Serviço; e, o que oais nos interessa neste momento, insti

tuiu-se o Programa dé Integração Social (PIS) para afastar o grande 

obstáculo à participação nos lucros, considerado por BEZE;mA :D3 I.IENE

ZES ( * ) 11 arb\).ição en.;enhosa", que dE? signa como igualdade imnossível,e 

reconhecido posteriomente por CES~'tiNO JÚNIOR (**), isto é, a diversa 

(*) "Não convence a arguição engenhosa, que estou em designar da isual
dade imnossível , tão frequente~ente articulada contra a partici~ação di
reta, ou seja a de que ela criará situações injustas, em virtude de e~
pregados de determinadas empresas estarem sujeitos a perceber quotas in
feriores às que perceberão eapregados de outras màis prÓsperas."(8) 

(**) "A única obj eção realm~nte ponderável ao sistema que propooos é, 
a noss o ver, a da diferente r entabilidade das empr esas e a sua discre-

A • , A 

panc1a com o nuoero de seus servidores . Empresas pouco r endosas t en 
muitos e!:l,pr egados e vice-versa." (4) 
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rentabl.lidade das empresas e a variada proporção entre o número de 

. . 
empregados da empresa e a respectiva rentabilidade. 

Projetadas no ordenamento jurÍdico, cada uma dessas 

formas de atender a necessidades da organização-não uniforme do traba 

lho vai sendo estudada pelas . diversas disciplinas jurÍdicas, provocan 

do sérias contr.ovérsias, criadas pela diversidade de posiçÕes assumi-
, 

das pelos estudiosos, conforme a ,area do Direito a que pertencem.Eas-
,. 

ta lembrar que alguns veem nos recursos canalizados par~ o PIS verda-

deiro imposto, outros contribuição para-fiscal, ~~ 

complementações salariais, outros, como nós, talvez não baseados nos · . 

·mesmos arguoentos, participação nos lucros compatível com a Constitui 
,.. 

çao Federal vigente. 

Concebida a parxicipação nos lucros tradicionalmen

te, no Brasil e fora dele, como instituto jurÍdico através do qual o 

empregado particip~ dos lucros da empresa para a qual trabalha e que, 

por isso mesmo, constitui meio de integração do e~pregado na vida da 

empresa, difÍcil, à primeira vista,- .reconhecer como participação ;:p.os 
. . ·.I 

lucros mec~~ismo econônico, social e jurÍdico que garante ao emprega 
. · ' -

do parte dos lucros das empresas consideradas como um todo, porqu~ a 
. . 

lei estabeleceu o "pool" de recursos. Mais fácil será identificar na 

hipÓtese ttpar.ticipação na renda nacional"(?a), "instrumento de redis

tribuição da renda glob.al" ( 5), "participação dos trab~lhadores no 

desenvolvimento hacional"(como reconhecido nos debates parlamenta

res - J)CN de 04/09/70, pág. 0611), · pa rticipação dos enpregados "nos 

resultados do :progresso econômico ( 3 ) .•. 

Deixaremos para os debates, auxiliados pelas valio

sas contribuiçÕes dos particip~~tes deste Congresso, a questão da na

tureza jurÍdica, de um lado, dos recursos com que se forma o Fundo de 

Participação do PIS e, de outro, a das quotas desse Fundo, a que fa

zem jus os empregados. 

16 fase do PIS 

Reconhecemos no Fundo de Participação formado na 1ª 

fase do PIS verdadeira solidariedade uatronal, imposta coercitivaaen

te pela lei, com fundamento na inegável e já mencionada inter-relação 

e interdependência de todas as atividades hunanas. 

Esclarece o Governo na exposição de motivos que a

companhou o projeto transformado na Lei Complementar 7/70: "O Fundo 

l"J'.\--llo 
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de Participação resulta de deduções no impost~ de renda e de recursos 

próprios das empresas, de tal sorte e em tal proporção que nenhum sa~ 

orifÍcio ponderável se impÕe a essas mes~s empresas". Mais adiante, 

depois de esclarecer a forma pela qual os empregados receberão as ·quo

tas respectivas·, inforEa que tal participação se fará em "um fundo glo 

bal, cuja fonte única não é .a empresa, pois ta.mbém o Governo abre mão, : 

em ·prol do Programa de Integração Social, de uma parcela de sua recei

ta." (Grifo não é da ·citação.) 

Cabe neste ponto perguntar: Haverá realmente dife

rença entre admitir o Governo, a .tÍtulo ~e incentivo, o desconto ~ara 

efeito do cál~ulo do im~osto de renda das importâncias dos lucros dis 

tribUÍdas pelas empresas a seus empregados e a de~ução feita, pelo mes

mo Governo, do imposto de renda arrecadado, a fim de canalizar a parte 

deduzida para o Fundo de Participação ? Se a Constituição Federal vi

gente assegurª aos trabalhadores, como direito, o recebiwento de par

te dos lucros, poder-se-á afirmar que a dedução determinada pela Lei 

Complementar 7/70 corresponda a importância retirada da receita do Go

verno ? 

A primeira hipÓtese já foi lembrada entre nós para 

solução do problema da participação nos lucros. RUY DE AZEVEDO SO~~ 

(10) a aplaudiu quando s"e referiu ao projeto de lei nº 14, de 1959, 

do deputado PAULO DS TARSO, que considerg_va "como dedução para fins 

de legi:::lação fiscal de renda, a importâ:lcia total dist.ribuÍda, dire

ta ou indiretamente, aos trabalhadores , a título de participação nos 

lucros da empresa:' 

Nem ·se poderá dizer que a compulsoriecade dete~=ina

da pela Lei Complenentar -7/70 desfígura a participação nos lucros, por

que seu caráter obrigatÓrio apareceu na Constituição de 1946. Por outro 

lado, a "flexibilidade" contida na norma constitucional vigente, reco

nhecida por MANOEL GONÇALVES F~~IRA FILHO ( 6), não exige participa

ção diret a nos lucros, podendo-se concluir ser dispensável a relação 

empresa- enpregado, considerados do ponto de vista individual. O senti

do social pode levar, como levou, à adoção de fÓrmula que atende a t~ 

dos os e~pregados como um todo e esse objetivo o PIS alcançou q~ahdo 

formada a grande solidariedade ~atronal . 

AlliANSA PASTOR (1) esclarece poder realizar-ne. a 

class ificação da solidariedàde através de mÚltipl0s critérios. Assim, 
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por exe~plo, diz ele, q~to ao tipo de interaç~o, pode haver solida-
. . 
riedade direta, isto é, com determinação concreta das partes interati-

vas, e· solidariedade indireta, quando a interaçã_o" se realiza com des

conhecimento mútuo e indeterminação das partes. Por outro lado, quanto 

à motivação ou fonte, a solidariedade pode ser ética ou moral, imposta 

pela consciência, ou por preceitos morais, ou normativa ou jurÍdica, se 

estabelecida vinculadoraoente pelo Direito. 

Não· será o PIS, na sua primeira fase, exemplo de so

lidariedade patronal indireta e ·_ normativa ? 

Vejamos a segunàa fonte. de recursos, a saber a parte 

paga ~roporcionalmente ao faturanento. Não se pode, regra geral, afas

tar a hipÓtese de constituir até essa porcenta6em importância corres

pondente a lucro. Sabemos que o preço de venda .inclui, em nossa orga

nização econÔmica, o preço do custo + o lucro. Assim como é possível 

desconto de imposto de renda na fonte, venos nos recursos do PIS pro

venientes da porcentagem sobre o faturaoento uma espécie de participa

ção nos lucros na fonte. MESSIAS DO~ATO (5), com razão, vê a pos~ibili. 

dade de a ~ontribuição sob~e o faturamento incidir sobre perdas." ; Mas, 

com o progresso·. econÔmico do Brasil, ~erá esta ~ regra geral ? Se a 

regra geral fosse o prejUÍzo, estaríanos caminhando seguramente para 
,.. • • "-# 

o caos econonu·co, o que nao nos parece verdadeiro. 

Compreende-se que a lei, considerando ainda a ~n~er-
~ · . . e~:h~~s dependencia de todas as at ividades , especialmente de todas as ~n . ..,.. de 

trabalho assalariado, para o desenvolvi3ento econômico nabional, tenha 

encontrado foYnas excepcionais de recolhimento de recursos por p~rte de 

insti tuições financeiras, sociedad~s seguradoras e outras empresas que 

não realizam operações de venda de mercadorias, be~ como as isentas do 

paganento do imposto de renda e as que não tenham fim lucrativo. 

Ha ligaç~o direta, na prineira fase do PIS, entre o· 

Fundo de Parti'cipação resultante da grande solidariedade patronal e a 

conta de cada empregado consider~do individualmente, calculando-se as 
proporcionalm.ent€7 , . . 

respectivas quotas ::pro:,;::t>:n::xxxxxK>::OV aos salar~os e ao t empo de serv1.ço. 

A exposição de nativos governamental deixou claro o 

interesse, a um tempo,individual e social, que inspirou a criação do 
• A • , mecan1.smo economco quando, apos referir-se ao "grande projeto nacio-

nal de de senvolvimento", continua: "Queria, assim tornar bem claro que 

o fortalecimento da estrutura das empresas, pela preserva ção de sua 
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rentabilidade suscita a união das energias do trabalhador e do talen

to enpresarial, constituindo fÓrmula prática para permanente e indis-
hàl;l!loni a 

)?ensáve]/ehtre c8,pital e trabalho." E, mais adiante: "A movimentaçã~ 

do Fundo, que, por seu turno, virá beneficiar as empres~s, ampliando

lhes as possibilidades de investinento e até proporcionando-lhes maior 

volume de capital de giro, redundará em benefÍcio para cada empregado, 

' - monetária e juros dos depÓsitos nominais, anual-graças a correçao aos 

!!lente percebidos, além da possibilidade de utilização total dos de pÓ-

sitos ( ••• )" (Avulso do Congresso Nacional- Mensagem n2 13, de 1970 

( CN) , pág. 2 ) • 

E assim se implantou a primeira fase do PIS, cujos 

verdadeiros resultados só ·poderiam ser avaliados com segurança apÓs 

o decurs9 de tempo não muito curto, tendo em vi~ta· a complexidade de 

sua organização e o vultoso Fundo de Investimento que representava. 

Natural estranhar que, menos de cinco anos passados 
. . 

desde o inÍcio da execução do ·Pr~gr~, tenha o respectivo Fundo de · 
. . . 

- Participação~ junto com o do PASEP, passado a integrar novo "pool" de 

recúrsos, deno~nado Fundo de Participação PIS-PASEP. Em empreendimen 
. . -

tos _vultosos, a mudança em tão breve tempo, poderia revelar falta da

quela consistência aconselhada por CAIDEN e WILDAVSKY (2) como uma das 

chaves de sucesso dos pla..11eja.mentos· em países pob;r-es: "Do .not run in 

all directions at once. Consistency may be conceived as horizontal 

(relative to several policies at a moment ·in time) or vertical (a single 

policy over a series of time periods extending into the future).Vertical 

consistency requires that the same policy be pursued over time,horizontal . . 
consistency that it mesh with others ey~sting at the sane time. The 

forner requires continui ty of a povverful regime able to enforce i ts 

preferences, the latter, tremendous knowledge of how policies interact.n 

Exaoinenos as alterações decorrentes da fusão. 

2§ fase do PIS 

A exposição de motivos interministerial que aconpa

nhou o projeto transformado na Lei Complenentar 26/75 (DCN - 22/06/75, 

pág. 1636) ressalta ter o II Pl~110 Nacional de Desenvolvimento ~~~ 

1!01 previsto a "universalização e o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
... 

remuner::.çao indireta representados pelo PIS e PASEP". 

Fez-se a fusão, não porque ela fosse necessária para 

asse~~~ a aplicaç~o unitária dos recursos gerados pelos dois Progra-
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mas, porque esse objetivo já fora atingido .pela Lei Complementar 19, 

de 25/06/74, que confiou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econô

mico a elabora ção dos programas necessári·os à al2_licação dos recursos 

de ambos os Fundos de forma unificada e coordenada com os Planos Na

cionais de Desenvolvimento. Tanto isto é verdade que a fusão se rea

lizou com preservação das atuais fontes de receita, continuando os 

recursos do PIS canalizados através da Caixa Econômica Federal e os 

do PASEP por interméd-io do Banco do Brasil. 

Dois dos objetivos apontados na exposição de moti

vos interministerial realmente dependiam .da fusão: 12) Unificar a dis

tribuiçã o de recursos para permitir participação equitativa dos empre

gados e servidores publicos no patrimÔnio unificac3:o. 2~) Acentuar o 

caráter retributivo dos critérios de participação em favor dos traba

lhadores,das áreas pÚblica e privada,de menor nível salarial. 

A indiscriminação de recursos a distribuir, sen dis

tinção entre a contribuição das empresas (lucro) e a dos Órgãos pÚbli

cos ( parte da receita) tirou do PIS o caráter de forma indireta de par

ticipaç~o dos trabalhador es nos lucros das empresas, transformando todo 

o mecanismo num misto de participação nos lucro~ por to~os os assalaria 

dos (empregados e servidores pÚblicos) e participação da renda nacional, 

talvez com o objetivo de aliviar o rigor da polÍtica salarial, que vem 

mantendo contidos os salários. 

·compreende-se que o Fundo de Participação do PASEP, 

criado contemporane~ente com o PIS (Lei Complenentar 8/70) se alimente 

de receit~s pÚblicas . Ao Est~do cabe , _ em geral , des envolver suas ativi

dades sem fill lucra ti v o e , por iss,o, para a maioria dos servi dores ~ú

blicos , difÍcil seri a faiar em participação nos l ucros. Aliás , a diver

sa denominação do Programa, mantida apÓs a fusão, está a indi car não 

se~em idênticos os dois me canis~os econômi cos. 

Podereos talvez justificar a fusão observando a evolu

ção que se vem presenci ando no desenvolvioento das atividades estatais 

e no sentido da alteraç~o do r egime jurÍdico aplicado · aos servidores 

pÚblicos porq_ue : 

12) Nota- se t endência sensível de aumento das ativi

dndes emnresariais do Esta:io e :c.esr:.o certo "empresarianento" de ativi

dades ~~tes cons i deradas fora da exploração econê~ca, especialnente 

depois do Decreto-lei 200, de 25/02/67. A Reforma Administrativa ad-

J4.i- jlto 
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, - -mitiu, como orgaos de ad.ministraçao indireta a autarquia, sem fim pro-

priamente lucrativo, a ennresa pÚblica, de capital exclusivamente da 

União e que tem por finalidade a exploração da atividade econônica e a 

sociedade de economia Dista, da qual participa, em minoria, o capital 

privado e cujo objetivo é taobém a exploração da atividade econômica. 

Paralelanente,vem aumentando aos poucos o número de servidores pÚblicos 

ocupados em atividade lucrativa. 

·, 22) Embora tenha havido recuo na esfera constitucio

nal quanto à aplicação da legislação trabalhista aos servidores pÚbli

cos (Basta comparar a redação do art. 104 da Constituição de 1967, com 

o art. 106 da nova redação dada pela E.C. nº 1/1969), o que se vem no..:. 

t~~do, em todos os níveis da Administração PÚblica, são wanifestações 

do propÓsito de sujeitar os servidores pÚblicos em·geral ao regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho. A±mitir-se-ia, talvez, a manutenção 

de regime prÓprio para servidores que exerçam quase exclusivamente a

tribuiçÕes prÓprias do antigo Est_àdo~gendarme. 

Se a evolução se processar nesses dois se~tidos, fa

cilmente compreenderemos o Fundo Comum PIS-~ASEP e a característica da 
I 

participação nos lucros provavelmente, no futuro, delinear-se-á cóm 
"'· • I 

mais nitidez. 

Examinemos, fina~ente, o propÓsito social de cómple

mentação s alarial que inspirou a fusão PIS-PASEP e teve en vista o assa-
• A • . lariado de mais ba~xos recursos econo~cos . 

Tal co~o regul~entado , o Fundo Comum deverá ser dis

tribUÍdo de for~a a garantir, caso haja recursos, as seguintes vantagens 

aos empreg~dos e servidores cadastrados há, pelo menos , cinco anos e que 

perceb-am até cinco vezes o salário mÍnimo regional: 

1~) DepÓsito anual na conta de participação de, no mí

nimo, importância e qui valente ao salário mÍnimo regional •. 

26) Retirada ar.ual complementar que lhes permita re

ceber i mportância igual ao salário mÍnimo re gional, desde que o saldo 

das respectivas contas de participação comportem retirada desse valor. 

Este é o chamado 142 salário. 

Que porcenta6e~ da populacão assalariada gozará de 

tais benefÍcios ? 

Valendo-nos de dados estatísticos referentes a 1970, 

cheg~9~_ à conclusão de que, do ponto de vista social, quanto à abrangên-
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cia, a fusão PIS-PASEP atingirá as finalidades visadas pelo Governo. 

De acordo com o Anu~rio Estatístico publicado pelo 

IBGE em 1972,havia, em 1970, 5.729.908 empregados. O maior salár io mí
nimo em 1970 era de Cr$ 187·, 20, o que multiplics;do por 5 dá Cr$ 936,00. 

O mesno Anuário apresenta a distribuição dos empregados pelas faixas de 

sal:lri.o, estando Cr$ 936,00 inclUÍdm na faixa que abrange de Cr$ 800,00 

a Cr$ 999,00. Encontr~os 5.378.697 assalariados que percebiam até 

·Cr$ 9.99, 00, e isto re,Presentava 93% do total · de empregados. Admitida 

hoje a :xaesma proporção, porque a alteração da polÍtica salarial não 

tem sido muito · sensível, chega-se à conclusão ~e que praticamente a 

to~alidade do~ empregados, desde que cadàstrados há, pelo menos, 5 anos, 

·será beneficiada com a fusão. 

Qual a proporção dos assalariados no total das pessoas 

que exercem atividade remunerada ? 

No "Mensá:rio Estatístico" do INPS - n2 especial de 

1972, encontramos, . em 1970, o total de 8.745.422 contribuintes da pre

vidência social, dos quais 7.071.745 eram empregados e . represe:1tavam 

mais de 80% das pessoas que ~rabalhavam. Vemos aqui, também, a ;confir

mação d~ que considerável maioria da população brasileira trabalhadora 

será beneficiada. 

Fixamq-nos no ano de 1970, porque tivemos em vista o 

estudo de F&~{~\DO A.REZE1TDE DA SILVA (~. ) que, baseado em estatística 

sobre i mposto à.e renda referente a 1970 esclarece outro ângulo da ques

tão: 11 0s dados de rendic.ento declarado, por céC.ula , e:w. cada classe de 
I 

renda, most rao que nas classes de renda ~is baixa (nenos de Cr$ 1.650,00 

por nes) os rendireentos do trabalho assala~iado responden por ~is de 

70% da renda declarada, e:1qu~to na~ueles de renda nais elevada a mes-

ma categoria de rendimentos representa menos de 30% do respectivo to

tal. 11 Temos, pois , prova da grande im?o::ctância dos rendimentos do tra

balho assalariado para a renda nacional e também mais uma confirmação 

de que considerável n{mero de brasileiros serã beneficiado com a fu

são PIS-PASEP. 

Estas as observações que oferecemos aos eminent es 

participantes deste Congresso. 

Não po.deríamos ter:llnar sem salientar ainda ur;:ta vez 

a necessidade da proscrição da Qutorização legal de desnedida imotiva

~' como priweira e principal medida de inteóração do trabalhador na 
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vida da empresa e indispensável para que .ele possa participar dos im-

portantes mecanisuos econômicos criados pelo Governo em benefÍcio dos 

assalariados, para não falar da influência dessa medida na prÓpria e

ficácia dos ~smos mecanismos econônicos • 

• *• 
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TEMA I 

Os congressistas, reunidos em torno do Tema I - Partici
pação em lucros e Programa de Integração Social (PIS), pela maio
ria dos convidados especiais e dos participantes que apresentaram 
trabalhos, reconheceram, no Programa de Integração Social , a regu
lamentação do art. 165, V, da Constituição Federal, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional nQ 1/1969, na parte referente ao 
direito do trabalhador de participação nos lucros de todas as em
presas. 

Trata-se de novo conceito de participação nos lucros,que 
dispensa a relação empregado-emprésa em que trabalha, destinado a 
afastar o grande obstáculo, reconhecido pelos especialistas que 
tentaram elaborar o regulamento da participação direta nos lucros , 
determinada pela Constituição Federal de 1946, isto é , a diversa 
rentabilidade das empresas (algumas deficitárias) e a variaàa pro-- , porçao entr e o numero de empr egados àe cada empresa e a r espectiva 
rentabilidade . 

Reconheceram também no PIS eficiente instrumento de re
distribuição da renda nacional. 

Divergências surgiram baseadas em posições doutrinárias 
tradicionais, que afirmam ser a participação nos lucros forma d~ in
tegração do empregado na empresa para a qual trabalha e que consti
tui etapa que leva à cogestão. 

Ficqu também claro ser o PIS forma de integração do em
pregado no desenvolvimento da empresa, não sendo suficiente para 
integrá-lo na vida da empresa, para o que poderá contribuir a al
teração de sua sistemática, pois trata-se de me canismo flexível. 

Reconhecendo a excelência dos mecanismos econômicos e so
ciais vigentes- FIS, FGTS e Sistema ·Nacional de Habitação, ressal
taram que todos eles têm como condição a existência de.relação de 
emprego e, por isso, consideraram que a primeira medida necessária~ 
à integração do empregado na vida da empresa será a proscriç~o da 
atual autorização legal da despedida imotivada , com a exigência , 
para a despedida, de existência de motivo socialmente aceitável. 

Os trabalhos e debates apresentaram valiosos elementos 
pªra determinação da natureza jurÍdica das contribuições empresa
riais e das quotas de participação, matéria que será mais porme
norizadamente analisada nos Anais do Congresso. 



SAUDAÇÃO AO MINISTRO NEY BRAGA ;( 
E CIVISHO NA COMISSÃO NACIONAL DE MORAL 

PELO !RESIDENTE 
PROF. GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 

EM 12 DE JULHO DE 1976 

SEKHOR MINISTRO: 

A visita sumamente honrosa de V.Exa. a este Cole
giado, conquanto informal, não nos priva de renovar o nosso a

preço pela obra construtiva que vem realizando no Ministério 

da Educação e Cultura. 

Em toda a sua intensa vida publica - na carreira 

militar, na Prefeitura de Curitiba, na Secretaria de Seguran

ça, no Governo do Estado do Paraná, na Câmara dos Deputados,no 
Senado da RepÚblica, no Ministério da Agricultura,e, atualmen 

te, no Ministério da Educação e Cultura, - V. Exa. tem deixado 

a marca da preocupação com os problemas vinculados à elevação 
da pessoa humana e sua dignidade. 

Sucedem-se os pronunciamentos de V.Exa . contrá-

rios a que se reduza a educação, ou o próprio desenvolvimento, 
a una "inversão produtiva", alheia à formação pessoal, bási

ca a que se estabeleça no convívio humano um clima ~e justi
ça, fraternidade e paz. 

E, nesse esforço, compreendendo a educação como 
dever comunitário, insiste, ~om admirável penetração, em que 

não se contraponha a escola oficial à escola privada, a servi 

ço da injustificável tese monopolista, reclamando, conscquen
temente, colaboração ampla e respeito ao pluralismo que ca

racteriza a sociedade moderna . Governo, povo, insticuições 
todos estão comprometidos na democratização do ensino, e bem 

assim da cultura, empresa fundamentalmente humana, a que V.Exa. 
empresta a sua prestigiosa contribuição. 

Temos nesta Casa a finalidade precípua,empre~~rnos 

a cx~ressao legal, de preservar, fortalecer e projc·tar os v~

lores espirituais, morais e cívicos da nacionalidade, caracte
rizada por uma concepção cristã e democrática. 

Lutam, os membros deste Colegiado, pelo indestra-
t~1cl liame dos aspectos intelectuais e valorativos de prc 
cesso educacional . Contribuem, para solucionar a probl cm5:ica 
psico-social, tão aguda na atualidade, através dos métodos nais 
decisivos - no ensino c nas atividades - de aprimoramento do 
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caráter, da cultura e da consciência cívica dos brasileiros. 

Como V.Exa., ã frente do Ministério, também nós, 
adstritos ã nossa competência, tendemos ao necessário equilí
brio entre as condições éticas, econômicas e políticas do de

senvolvimento nacional, sem percepção unilateralista. 

Estamos convictos do que representa a Educação 

Moral e CÍvica, não só como disciplina ou atividade, mas como 

elemento catalizador do ensino em geral, pois a função forma 
tiva é intrínseca a qualquer sistema educativo. A um tempo , 

específica e genérica, formativa e informativa, sistemática e 

assistemâtica, a Educação Moral e CÍvica, com essa capacidade 

expansiva, prepara uma sociedade livre, capaz e consciente dos 

seus verdadeiros valores, a salvo dos fatores de desequilíbrio 
que prejudicam as coletividades humanas. 

Ela não queros jovens tangidos pelo ideário da 

revolta; não os quer em fuga, arredios da família, núcleo bási 

co da personalização e da estabilidade social; não os quer 

desgastados pelo desânimo, descrentes de si, de seus semelhan
tes, de sua Pátria e da humanidade; não os quer omissos, esp~ 

ritualmente mutilados, insensíveis ã miséria, ã apressao, ã in 
justiça, individual ou coletiva; não os quer frustrados, sem 
ilusão, sem ideal, sem destino, sem sonhos de glÓria . 

Por isso mesmo, o nosso objetivo imediato, o cer 
ne do nosso trabalho, é conter, no preparo da juventude brasi 

leira, essa onda devastadora de esvasiamento espiritual de um 

povo. 
Não nos restringimos, especificamente, ã seguran 

ça e ao desenvolvimento, objeto de análise e investigações 

meKhor , de altos estudos na mode lar instituição que é a Escola 

Superior de Guerra, em que tanto nos inspiramos. 

Traduz preocupação amadurecida de dar carate r na

cional, visão brasileira , e não alienígena, ao estudo de nos 

sos problemas, com o reparo de que real não é só a matéria, 
real ê também o espírito. 

Hâ, Senhor Ministro , interesse crescente em nos 
sos quadros educacionais e fora deles, pela formação moral e 
cívica de nossa gente . 

Expandem-se os estudos brasileiros em nossas Uni 
versidades e escolas isoladas de ensino superior. Irrecusável 
o alcance e atualização da disciplina, que se transforQa num 
fórum ou centro de análises de temas brasileiros, acudindo 
ãs novas exigências da Universidade , presentes nestes traços 
"extensão cultural" e "prestação de serviço ã comunidade". 
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V.Exa., Sr . Ministro Ney Braga, foi muito feliz 

ao aludir â disciplina e sua extensão ao nível superior. Tex 

tualmente: "Há uma integridade de princípios que cumpre comu

nicar, continuamente, pelos vários estágios de formação cultu 
ral e profissional de nosso sistema educativo." 

Sem alicerçar-se nesses princípios básicos, que 
nos orientam, a própria Educação se exvasia da paisagem huma 

na. Perde a essencialidade. 
Reconhece V.Exa . a conveniência, diríamos me

lhor, a necessidade imperiosíssima, de armar a CNMC dos meios 

adequados â difusão doutrinária. Ainda há pouco, proporcionou 

nos a oportunidade da divulgação de dezenas de milhares de 

opúsculos sobre os Centros CÍvicos, fundamentais às 
des desta área educacional. 

a ti vida 

Estamos informados das providências ministe 

riais, no sentido de ampliação dos meios de realização dos n~s 

sos objetivos . 
Num parêntese, renovamos a V.Exa.congratulações 

pelo interesse revelado, através de providências objetivas 

em prol do conhecimento, preservação e dignidade do idioma 
realmente uma "força espiritual", que merece preservada. Não 

pode sujeitar-se a descaracterizações nocivas, a refletir uma 
crise conceitual de valores. Esta posição de defesa da lín · 

gua não significa, bem o assinalou a Academia Brasileira, im
por a rigidez de "padrões clássicos", nem impedir "urna cornuni 

caçao mais rica de recursos verbais". 
Somos sensíveis ao apoio de V.Exa., com o pla

cet aos pronunciamentos deste Colegiado, não só no plano dos 

livros didáticos, quando os aprovamos ou negamos possibilida
de de adoção a publicações apressadas e pouco recomendáveis , 
mas nas manifestações sobre temas outros, a que nos obri gamos, 

corno Órgão superior de assessoramento do Ministro da Educação 
e Cultura . 

Tem constituído um estímulo aos nossos esforços 
a cornpreensao plena de V.Exa . pelo cuidado com que enfrenta 

mos neste plenário o comp lexo problema da formação dos profc~ 
sores especializados, de que há insuficiência em algumas re 
giões . Nem a todas as Universidades foi possível a criação 
dos cursos, capazes de solucionar o problema. O certo ,porérn , 
é que as Universidades federais e particulares e as escolas 

isoladas, atentas â preocupação e aos apelos da CNt!C, têm 
criado , ultimamente, com a aprovação do douto Conselho Fede 
ral de Educação e a chancela de V.Exa., os cursos de licencia 

tura. E instituem outros, de extensão universitária, visando 
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todos ã formação e ao aprimora~ento dos mestres da disciplina. 

Senhor Ministro: 

Tocou-nos a forma estimuladora por que V. Exa. 
recebeu o projeto de resolução elaborado nesta Casa e que se 
inspira na necessidade de "consolidar, aperfeiçoar e ativar 
o ensino da Educação Moral e CÍvica, do Estudo de Problemas B!a 
sileiros, e de Organização Social e PolÍtica, à luz da expe
riência adquirida, a partir de 1969, com a proposta de normas 

de ação". 
O Colendo Conselho Federal de Educação, de cu

jas luzes nao prescindimos, acaba de reconhecer que "a matéria 

chega em boa hora, pois estão presentes, mais do que nunca, na 

consciência dos educadores, a importância e o papel da Educa 

ção ?-Ioral e Cívica na formação do homem brasileiro". E de pr~ 

clamar, in verbis:"a excelente contribuição a todos quantos, 

lidando com a materia, reclamavam um texto metódico de referên 
cia" . 

Aguardamos confiantes e pressurosos a palavra 

Última, decisiva, de V.Exa . , Sr. Ministro Ney Braga. 

A par desses dados , reveladores do notável apoio 

de V.Exa. a esta Comissão, estamos em lembrar, para concluir , 
as sucessivas afirmações de V.Exa., em que se distingue, in
variavelmente, a preocupação com os valores supremos da vida 

do ou em que V.Exa. insiste no ponto alto de "identif~cação 

processo educativo com as tradições e aspirações nacionais". 



O Presidente da República 

A E S O L V E reconduzir, de acordo com o artigo 

52,§ 12 , do Decreto-lei n2 869 , de 12 de setembro de 1969, e artigo 

92, § 12, do Decreto nº 68 065, de 14 de janeiro de 1971, os Senha-

res GERALDO MONTEOONIO BEZERRA OE MENEZES, HUMBERTO GAAAOE e ARTHUA 

MAOiADO PAU~AIO, como Membros da Comissão Nacional de Moral e Ci

vismo, com mandato de seis (6) anos. 

... ~ras!lia, em ) , de IV\OJ ~,M>. 
1522 da Independencia e 852 da Aepublica. 

de 1973 ;r'> 



EMfJR~SA BRASILEIRA IDE CORREIOS E T LÉG AFOS 

RECIBO DO TELEGRAMA ABAIXO DISCRIMINADO 

DESTINO a.,.,. ,...,.a4fo a awtentloavlo ........ 

SF~ Á PREENC HIDA PELO EXPEDIDOit 

ECT 

HO~ A D A TRANSMISSÂO 

' "" lC tA IS DO OPERADOR 

' INDICAÇÕES DE I I ~E R'IIÇOS TAXADOS -

~==========~-===~--~==~~-=~~====~ 

oi P D ESTIN'ATARIO• ROF JOSE NEWTON ALVES DE SOUZA 

~ ! FACULDADE DE FILOSOFIA E CitNCIAS HUMANAS DA UNIVERSL!2ADE 
t i Rua Av~lda Etc. FEDERAL DA BAHIA Bal-.o 

7 c • D A D E SALVADOR ESTADO• BAHIA _ 
( ou nome da e ata çlo m6vel no ~oerama) (ou M .. da eetaçlo _:~ _:.~· _ · ~::!.;! 

I i POR PROPOSTA CONSELHEIRO GERALDO BE ZERRA DE MENEZES VG CON 

<f l 
0:· 
- I 
- I 

I 

GRATULOU-SE A CN~ ~ COM O I LUST RE ESCRITOR POP SUAS RECEN 
T ES PUBL ICA';3E,. __ . .l. jlTE RIORT ZAÇÃO DA UNI VERS I DADE E A8PECTOS 

---· -·-- - - --
" I DA COMPREE NS ÃO E DA E XTF NS ÃO DE E ST UDO DE P R0 'D .~· "7, ,. S BRA S I z - - -- .. - - -
~ LEIROS PT FOI RESSALTA DO VG QUANTO AO 0LTIMO VG O ASPECTO 
({) 

4 CEf TPA L DE QUE AB REASPA S O NO ME DE ESTUDO DE PROBLEMAS 

LL j BP.ASIL EIROS VALE CO MO ESPE CIE VG EM RELAÇÃO AO GENERO 
f - -

2 j EDUCAÇ,.O MOP.AL ET C!VICA FE CHASPAS PT SAUDAÇtJES PT ALTE 
X I - · 
llil ARY S ANTOS RO NGEL VG PRESIDENTE CNMC 

~ i 

--:-I __ _,...,._--"!~---·-~--~ ~-
Praça XV --~oo . ~6, . c - E c. ·r. - • 

'i 
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1 ~·, '~EGI!.DO TOMOU COl•1i · J1 ··. r 

'ÃO PLEN~RIA DO DIA .}b tf /) 
•' t\ b o;.. - J •úfn.A ~A.If~uin 

Soe, o r · "-G-~~l-Cl~~ ~ 
MINISTJI:RIO DA MARINHA ~ -· -.... ' -----

VP/FL SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA MARINHA 

RIO DE J \N3IRO,GB. 
Em..J.§:le ~dlwode ,1973. 

Assunto: Doação de publicações 

Senhora Secretária Geral 

De acordo com entendimentos verbais mantidos entre a B1 

bliotecária l~ria do Rosário Ribeiro da Costa lotada neste Serviço e 

o Chefe de Relações Publicas da CNMC, Romulo Paes Barreto, solicito 

a v.s•. a gent~eze de estudar a possibilidade de ccolocar a disposi-

ção do Serviço de Documentação Geral da Marinha cinquenta (50) exem 
..... 

plares da ·obra "O Comunismo" ,do Conselheiro Geraldo Bezerra de Mene 
~ -

zes. 

Esta doaçã~ será destinada as bibliotecas Volantes e 

Rotativas do nosso Serviço em fase de implantação, junto aos navios 

, -e orga.os da 1J1a.rinha 

Aproveito o ensejo para apresentar a v.s•. meus prote~ 

tos de elevada estima e distinta 

A Sua Sia ~ Senh~ 
JJ.:. .h ALB 1·LL'IIlA DE CASTRO FIGUEnEDO 
-o ~e~~ •' ·i~ Geral da Comissão Nacional de Moral e Civismo , 

. r! !.e e , 5i2 andar 

/ ~ · 
,. 
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