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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e 
tributária, aplicadas às instituições espíritas. Os contatos podem ser feitos pelo endereço 
eletrônico: cfn@febnet.org.br

60 anos do Pacto Áureo
Os 60 anos da assinatura do Pacto 

Áureo fizeram parte da pauta das qua-
tro Reuniões das Comissões Regionais 
do CFN. várias Federações Estaduais 
estão preparando comemorações. Fato 
marcante neste ano, como desdobra-
mento do marco da unificação, é a 
elaboração do documento “Orientação 
aos Órgãos de Unificação”. A edição de 
outubro de Reformador trará um Suple-
mento Especial sobre a efeméride. 

Com o objetivo de promover a 
união dos espíritas e das instituições 

Surge Novo Documento de Orientação
Nas quatro Reuniões das Comis-

sões Regionais do CFN foi analisada a 
minuta do documento “Orientação aos 
Órgãos de Unificação”, que está sendo 
elaborado à guisa de aprimoramento 
do texto “Diretrizes de Dinamização 
das Atividades Espíritas”, conforme 
deliberação do Conselho Federativo 
Nacional, em sua Reunião de novem-
bro de 2008. Ele deverá fundamentar a 
montagem do “Curso de Capacitação 
para Dirigentes e Trabalhadores para 
as Atividades dos Órgãos Federativos e 
de Unificação do Movimento Espírita”, 
cuja criação também foi aprovada na 
citada Reunião do CFN. 

Será cumprido o seguinte crono-
grama para a elaboração do novo do-
cumento: em julho/setembro – reda-

Expositores espíritas
Tendo como facilitadora ivana 

Raisky, da Federação Espírita do Es-
tado de Goiás (FEEGO), a Federação 
Espírita do Estado de Alagoas promo-
veu, nos dias 26, 27 e 28 de junho, 
o Seminário de Capacitação para 
Expositores Espíritas. O Auditório do 
Lar São Domingos foi o local escolhido 
para acolher o evento que contou com 
apoio da Federação Espírita Brasileira. 
Informações: (82) 3223-8699.

escolas

outros autores, como Cecília Rocha, 
e incentivar a literatura espírita, basta 
acessar o site www.feblivraria.com.br

Seminário em 
Santa Catarina

Nos dias 11 e 12 de julho a Fede-
ração Espírita Catarinense promoverá 
um Seminário regional em Chapecó.

O tema abordado será “Centro 
Espírita – Base do Movimento Espírita: 
Finalidades e Atividades” que terá 
como base o “Orientação ao Centro 
Espírita” e o “Plano de Trabalho para 
o Movimento Espírita Brasileiro (2007-
2012)”. Será desenvolvido por Antonio 
Cesar Perri de Carvalho e Célia Maria 
Rey de Carvalho, como parte do Pro-
jeto “interiorização do Movimento 
Espírita”, da Secretaria-Geral do CFN. 
Informações: (48) 3223-5367

Asa Sul. Mais informações: (61) 3344-
8237 e (61) 3485-9832 ou ainda pelo 
e-mail secretaria@fedf.org.br

espíritas de nosso país e trabalhar 
pela unificação do Movimento Espí-
rita, a fim de fortalecer a tarefa de 
difusão do Espiritismo, foi criado, 
em 5 de outubro de 1949, o Con-
selho Federativo Nacional (CFN) 
da Federação Espírita Brasileira, 
por representantes da FEB e de 
Entidades Federativas Espíritas dos 
Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo. Informações: 
cfn@febnet.org.br

ção do anteprojeto do documento para 
a Reunião do CFN e de uma proposta de 
programa para o “Curso de Capacitação 
para Dirigentes e Trabalhadores para 
as Atividades dos Órgãos Federativos e 
de Unificação do Movimento Espírita”; 
 setembro/ outubro – encaminhamento 
da minuta deste documento às Entida-
des Federativas Estaduais; novembro – 
análise e aprovação deste documento 
e de uma proposta de programa para o 
“Curso de Capacitação para Dirigentes 
e Trabalhadores para as Atividades dos 
Órgãos Federativos e de Unificação 
do Movimento Espírita” na Reu-
nião do CFN; abril/2010 – lança-
mento do documento na Reunião 
Especial do CFN. Informações: 
cfn@febnet.org.br

Pacto Áureo
Pacto Áureo

PACTO ÁUREO

Em obediência à legislação vigen-
te, o estatuto da organização religiosa 
deve conter, de forma clara e objetiva, 
os direitos e deveres dos seus inte-
grantes, a fim de que possuam eles 
amplo conhecimento das atitudes 
compatíveis com as finalidades da 
instituição. São evitadas, assim, situa-
ções de constrangimento decorrentes 
da desinformação quanto às regras de 
convivência adotadas.

A regular divulgação, inclusive na 
forma escrita, dos direitos e deveres 
daqueles que participam das ativida-
des da Casa Espírita possibilita a cada 
um dimensionar o papel que lhe cabe 
no cumprimento das finalidades da 
organização religiosa, ensejando um 
convívio interno mais harmônico, pela 
clareza das relações estabelecidas.

inicialmente, com vistas a facilitar 
a compreensão do tema, utilizaremos, 
com base na experiência comum, 
algumas denominações para clas-
sificar os integrantes da instituição 
espírita. Lembramos que o Código 
Civil de 2002 não traz previsão a 
respeito, podendo-se concluir que 
a assembléia geral tem liberdade de 

adotar no estatuto a nomenclatura 
que entender cabível.

Oportuno destacar que a classifi-
cação abordada na presente matéria 
é a mais abrangente possível, e que, 
na prática, o detalhamento na classifi-
cação dos integrantes da Casa Espírita 
decorrerá, de forma natural, do tama-
nho da instituição. 

Associado
O associado é aquele membro que 

normalmente tem maior vínculo com a 
Casa Espírita e destaca-se como partici-
pante regular e motivado das atividades. 
Colabora, na medida de suas condições 
pessoais, com a direção da instituição, 
sem que necessariamente possua cargo 
ou função diretiva. Por isso, são ineren-
tes a ele mais direitos e deveres do que 
aos demais integrantes.

Algumas organizações religiosas 
comumente utilizam-se da palavra 
sócio no mesmo contexto. Contudo, 
sugere-se, quando possível, prestigiar-
se a terminologia do Código Civil de 
2002 com a adoção da palavra asso-

ciado (que se associa a alguma coisa, 
agregado, congregado), relacionada, 
de forma geral, à associação (institui-
ção sem fins lucrativos), ao invés de 
sócio, termo ligado à sociedade (insti-
tuição de fim lucrativo, empresa).

Pode o estatuto prever algumas 
categorias de associados e diferenciá-las 
pelos critérios que a assembléia geral con-
siderar pertinentes. É comum usar como 
referência o grau de envolvimento com o 
Centro Espírita concedendo-se a alguns 
membros maior ou menor número de 
direitos e deveres, inclusive em relação 
à possibilidade de votar e ser votado na 
escolha para os cargos de direção.

Também é prática rotineira a cria-
ção de categoria especial de associa-
dos por algum fato especial ou serviço 
relevante prestado à instituição. 

Em nosso ordenamento jurídico 
não há vedação quanto à possibilida-
de do associado pertencer a mais de 
uma categoria dentro da instituição ou 
integrar, nessa condição, duas ou mais 
organizações religiosas.

No próximo número abordaremos 
as categorias de associados, com seus 
direitos e deveres respectivos.

Direitos e deveres dos associados, 
colaboradores e frequentadores da 
organização religiosa (1a parte)

Solicitamos aos leitores que colaborem com esta coluna, remetendo avaliações, dúvidas ou sugestões de assuntos 
para o e-mail: cfn@febnet.org.br




