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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Centro Espírita – Finalidades e Atividades
Com apoio do 5º Conselho Re-

gional Espírita, a Federação Espírita 
do Estado de Alagoas promove o 
Seminário “Centro Espírita - Finali-
dades e Atividades”, nos dias 12 e 
13 de setembro, no Teatro Sete de 

Encontro Sergipano 
de Arte Espírita

Nos dias 18, 19 e 20 de se-
tembro, o Grupo Espírita da Prece, 
com apoio da Federação Espírita 
do Estado de Sergipe promoverá 
o III Encontro Sergipano de Arte 
Espírita, no Auditório da Faculda-
de Pio X, em Aracaju (SE). Paula 
Zamp, Célia Tamboly e Merlânio 
Maia estarão presentes, juntamen-
te com corais e grupos de teatro 
dos centros espíritas da capital. 
Informações: www.fees.org.br 

Embora não haja previsão específica 
no Código Civil de 2002 a respeito da 
admissão, exclusão, direitos e deveres 
dos integrantes da organização religiosa, 
discorreremos, abaixo, sobre tais temas, 
utilizando por analogia, em alguns 
pontos, as regras deste diploma legal 
relativas às associações (arts. 53 a 61).

- Admissão do Associado - nor-
malmente a admissão de um associado 
ocorre através de proposta apresentada 
por outro associado, na forma do esta-
tuto, mediante aprovação pela diretoria 
ou, se for o caso, pela assembleia Geral.

Importante esclarecer que nenhuma 
pessoa tem o direito subjetivo de ser 
aceita como associada na organização 
religiosa, pois a proposta apresentada 
perante a diretoria ou assembleia pode 
ser rejeitada, caso se entenda que o 
proponente não se enquadra no perfil 
de associado idealizado pela instituição.

- Exclusão do associado – admitido 
o associado no quadro social da organi-
zação religiosa, seu desligamento pode 
ocorrer de forma voluntária, compulsó-
ria ou automática, a partir das situações 
a seguir descritas:

1) Exclusão Voluntária – decorre 
dos motivos pessoais do associado, 

Seminário em Alumínio
O Centro de Estudos e Preparação Espírita da cidade de Alumínio (SP) realiza 

nos dias 12 e 13 de setembro de 2009, Seminário sobre o tema “Gestão do Centro 
Espírita”, com atuação de João Pinto Rabelo e Roberto Fuina Versiani, dentro do 
Projeto Interiorização da Secretaria-Geral do CFN. Informações: cfn@febnet.org.br

Seminário na 
Paraíba

A Federação Espírita Paraibana pro-
move nos dias 19 e 20 de setembro em 
sua sede, em João Pessoa, Seminário sobre 
“Curso para Dirigentes, Orientação ao 
Centro Espírita e Plano de Trabalho”, com 
atuação de Antonio Cesar Perri de Carvalho 
e Marco Leite, da Secretaria-Geral do CFN. 
Informações: fone (83) 3221-3590.

Jesus, 
modelo 
e guia

Seminário e palestra
A Federação Espírita Amazonense 

promoveu Seminário sobre o tema “Di-
rigente como Multiplicador nos Centros 
Espíritas”, nos dias 25 e 26 de julho, em 
sua sede, em Manaus, com atuação de 
Antonio Cesar Perri de Carvalho e Ro-
berto Fuina Versiani, da Secretaria-Geral 
do CFN. No dia 24, Cesar Perri proferiu 
palestra sobre “Vida e Obra de Chico 
Xavier”, nas dependências da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas. In-
formações: feamazonas@hotmail.com

Espiritismo e Imortalidade
“Espiritismo e Imortalidade – Com-

preender a Morte para Viver Melhor” 
foi o tema desenvolvido no XIII Con-
gresso Espírita do Estado do Ceará 
(CONECE) promovido pela Federação 
Espírita do Estado do Ceará, de 14 a 16 
de agosto, no Centro de Convenções 
de Fortaleza. Cosme Massi, Francisco 
Cajazeiras, Severino Celestino, Spen-

Setembro, em Penedo (AL), com a 
participação de Edimilson Nogueira 
e Edmar Cabral Júnior. Trata-se do 
Projeto Interiorização da Secretaria-
Geral do CFN. Informações: fone 
(82) 3223-8699.

cer Jr, Tom Trajano estiveram presen-
tes no evento com temáticas como 
“Reencarnação e imortalidade”, “O 
Conhecimento de Si Mesmo: A Cha-
ve do Preparo Espiritual”, “Educação 
para a morte”, “Enxugando Lágrimas: 
O Espiritismo ante a Partida de Entes 
Queridos”, entre outros. Informações: 
(85) 3212.1092.

O 1º Congresso Espírita do Dis-
trito Federal acontecerá nos dias 9, 
10 e 11 de outubro, em Brasília (DF), 
tendo como tema central “O Espiri-
tismo e os desafios da construção do 
homem de bem”. O público-alvo é 
composto por trabalhadores das casas 
espíritas do Distrito Federal e entorno. 
Entre os expositores, Affonso Soares, 
Antonio Cesar Perri de Carvalho e 
Nestor João Masotti, da FEB, e Alberto 
de Almeida e Wagner Paixão. Serão 
abordados temas como “O Espiritismo 

1o Congresso Espírita do Distrito Federal
e os Desafios na Construção do Ho-
mem de Bem”, “Atitude do Homem 
de Bem diante do apelo do Mundo 
Moderno”, “A Evangelização na cons-
trução do Homem de Bem”, “Chico 
Xavier, Vida e Obras”, “Esperanto”, 
“Pacto Áureo”. Haverá espaço ainda 
para um Painel com diálogo com os 
expositores. O evento, promovido 
pela FEDF, ocorrerá no Colégio Mi-
litar de Brasília, situado na SGAN 
902/904, Asa Norte. Informações: 
www.fedf.org.br 

Com temas como 
“Jesus modelo e guia da 
humanidade”, “A im-
portância da religião na 
construção de um mun-
do melhor”, “Depressão: 
Causas, consequências e 
tratamento”, ocorrerá, nos 
dias 25, 26 e 27 de setem-
bro, no Auditório Palácio 
do Comércio, em Impera-
triz (MA), o 23º Encontro 
Espírita da Região Tocan-
tina. O tema central abor-
dado será “Morrer não é 
o fim” e contará com a 
participação de Alberto 
de Almeida e Izaias Claro. 
O evento é organizado 
pelo Movimento Espírita 
de Imperatriz com apoio 
da Federação Espírita do 
Maranhão. Informações: 
(99) 3524-6044.

como, por exemplo, escassez de tempo, 
ausência de identificação com os objeti-
vos ou o perfil da instituição, mudança 
de domicílio etc. 

Geralmente, esta modalidade de 
desligamento efetiva-se mediante comu-
nicação escrita do associado à diretoria 
ou à assembleia geral, conforme pre-
visto no estatuto. Importante ressaltar 
que neste caso não há necessidade de 
“autorização” da organização religiosa 
para efetiva-se a exclusão do associado, 
porque segundo o inciso XX do art. 5º da 
Constituição Federal ninguém poderá ser 
compelido a associar-se ou a permanecer 
associado.

2) Exclusão Compulsória – 
aqui o desligamento do associado 
é consequência de decisão da 
organização religiosa, de acordo 
com previsão estatutária. Cabe 
lembrar, contudo, que neste caso 
deve ser oportunizado o direito de 
defesa, traduzido na comunicação 
ao interessado dos motivos enseja-
dores de sua exclusão do quadro 
de associados, bem como a possi-
bilidade de interposição de recurso, 
que será decidido pela assembleia 
geral. Essas recomendações decor-
rem de interpretação analógica do 
art. 57 do CC/2002 (A exclusão do 

associado só é admissível havendo 
justa causa, assim reconhecida em 
procedimento que assegure direito 
de defesa e de recurso, nos termos 
previstos no estatuto). 

Nessa linha de pensamento, a 
expressão justa causa, autorizadora do 
desligamento do associado, utilizada 
no dispositivo legal acima citado, é 
propositadamente genérica e estará 
caracterizada quando determinada 
conduta contrariar expressamente os 
valores,  princípios e normas da orga-
nização religiosa. Dentre as possíveis 
hipóteses caracterizadoras da justa 
causa pode-se citar, por exemplo, 
a conduta do associado causando 
perturbação ou descrédito para a insti-
tuição; o grande atraso no pagamento 
de várias mensalidades sem qualquer 
justificativa; e a ausência constante 
das atividades da Casa Espírita, sem 
motivo aparente. 

3) Exclusão Automática – alguns 
fatos da vida podem ocasionar o desli-
gamento do associado independente da 
sua vontade ou do desejo da organização 
religiosa. Dentre eles, o falecimento; 
graves dificuldades com a saúde, que 
impossibilitem a frequência na Casa Es-
pírita; e a interdição judicial ou ausência, 
na forma do Código Civil de 2002.
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