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07- TERMOS DE ACORDO SOBRE A OBRA " O COMUNISMO - CRiTICA DOUTRINARIA" . RIO 
DE JANEIRO, 14/12/1973 . 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

_Qf.A.G . FENAME/N2 oJ-o 6,:) /76 Em -.2- ~ de .,.., ....... :o de 1976 

Do Diretor Executivo da Fundação Nacional de Material Escolar 

Ao Ministro Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes 

Assunto: Presta esclarecimento 

Exmo . Sr . Ministro : 

Vimos, pelo presente, dirigirmo-nos a V. Exª, em 

atendimento à solicitação do DO . Secretário-Geral do MEC, para fins de 

esclarecimentos sobre a reedição do livro "0 Comunismo - Cr!tica Doutrl 

nária" , cuja 5ª edição foi objeto de Termo de Convênio entre esta Funda 

çao e o Instituto Nacional do Livro . 

Lançada em abril de 1974, com 20 . 000 exemplares, 

dos quais 10 . 000 couberam à FENAME, para fins de comercialização pelos 

Postos , esclarecemos que temos, segundo dados recentes do movimento do 

estoque, 4.583 exemplares . Em consequência, ponderamos a V.Exª que, co~ 

quanto estejamos empenhados em futura reedição, no presente exerc!cio é 
mister que incentivemos a divulgação do t!tulo, fundamental à formação 

da juventude brasileira. 

Na expectativa da valiosa atenção de V. Exª, colo 

cama- nos à disposição para outros esclarecimentos e apresentamos a 

V.Exª protestos de estima e consideração . 

'\ ~ 
A uguÇW~l;;;:;;rte~es 5 ampJo 

Diretor Executivo da FENAME 

~ 
AMBGR/lfs, 
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Termo d Acordo que entr si f~ 
z a fundação Nacional d Mat~ 

rial Escolar e Geraldo Monted.§. 
nio Bezerr de Menezes para a 
quinta dição, 11 d coadição 
de 20.000 sxe plares da obra •o 
Co unia o ~ Cr!tica Doutrinf 
ria." 

A fun cio t ial E cal r (fE E), .. sede a rua Miguel lo ng 96, neste ato r prasentada por seu 
co 

O ire 
tor E~ecutivo, Prof. Hu berto Grande, nos ter o da Cl,usula 
ceira do Convênio de. coedição celebrado co o Instituto acion 
livro, e Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes (Autor) assina 
presente Acordo para a quinta adição, 11 de coedlção de 20.000 
plar s da obra "o ComunisiiO - Cr!tica Doutrinária", adiante as 
guintes cl'u ulas: 

-
Ter -

1 do 
o 

8X8J! 

s~ 

Cláusula I - O Autor ced seus direitos autorais à 
fENAME ~par que esta, adianta regime d co~dição co o Instituto 
Nacional do livro, edite e pro ova a venda, pelo preço d capa de 

5,00 (cinco cruzeiros), 20.000 (vinte 11) exemplares da obra de 
sua autoria dano inada "O Co unia o - Cr!tica Doutrinária." 

Cláusula II - Pela cessão d seus direitos autorais, r_ 
ferentes exclusivamente à adição citada na Cláusula Pri eira, o ~ 

tor receberá da fENAME a quanti fixa e irreajustável de - 10000 00 
(dez il cruzeiros), qu dev rá ser paga d seguinte for a: 

) 5.000,00 (cinco mil cr~zairos) . por 
ocasião da assinatura ~o presente contrato; 

b) 5.000,00 1 180 (cento e oitenta dias) 
, 

apos a assinatura deste contrato. 

Cláusula III - O Autor compro ate-se a não editar, 
conta prÓpria ou de t rceiro , a obra enquanto não esgotada a 
gem ora acordado ou até 540 (quinhentos e quarenta) di s após o 
çamsnto da obra para venda ao pÚblico. 

por 
tira -

Cláusula IV - Ocorridos quai quer do t r os fixados na 
Eláusula Terceira, obriga-se o Autor a dar preferência a fENAME P.!l 

~ •••• 
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ra nova ediç~o, estipulando-se, desde J~. os direitos autorais em 

.10% :sobre .o preço de :ca,Pa de cada exemplar, e ser fixado pela FE~! 
ME. 

Cláusula U - O Autor ,obriga-se, ainda, a dar tOda a .as 
1sistêncla necessária .à FENAHE no qt:Je toca 1à lmpress.io da obra. -

·Cláusula VI - Fica alei to o toro de :cidade do Ri•o de J_! 

neiro para d~rimlr dÚvidas suscitadas ·na· execuc;ão deste ajuste. 

E, por :estare• justas e con·trat•das, assinam es partas, 
juntamente com :as testemunhas abaixo,, o 'presente acordo, na •elhor 
'forma de direito. 

Rio da Janeiro• 14 de dezembrQ de 1973. 

~'~~~~~::::.......=-5J.z._ __ 

~eraldo HontedÔnió S. de Menezes 

J • • . I 
~ .~ ' .- () i: 

TESTE·MUNHAS 1 

PRC/.zcd. 

.Rêgo 

Gra~de 
cutivo da FENAME 


