
que opte por tal modelo de funcionamento 
interno, será ela sempre a detentora da última 
palavra sobre qualquer assunto relativo à insti-
tuição, o que constitui prerrogativa inderrogável 
decorrente da sua própria natureza.

Em termos práticos, quais são as atribuições 
da Assembleia Geral nas instituições religiosas? A 
partir das tradições históricas de nosso país nesta 
área, e na falta de precedentes jurídicos sobre o 
tema — ainda relativamente novo em face do 
advento da Constituição Federal de 1988 e do 
Código Civil de 2002 —, pode-se deduzir que 
compete a este importante órgão, basicamente:

a) Elaborar o estatuto — ato constitutivo 
das instituições religiosas — e alterá-lo quando 
necessário;

b) A eleição e eventual destituição dos ad-
ministradores da organização, entendidos aqui 
como aqueles que ocupam os cargos mais rele-
vantes na estrutura organizacional;

c) Deliberar definitivamente sobre todas as 
questões relativas à Casa Espírita, inclusive analisar 
recurso contra decisão proferida pelos demais 
órgãos da estrutura administrativa da instituição.

Outra questão relevante neste tema é a com-
posição da Assembleia-Geral, especialmente 
quando se trata de instituições de médio e gran-
de porte, das quais participam grande número de 
pessoas. Há notícias de casas espíritas em nosso 
país, especialmente nas metrópoles, possuidoras 
de centenas de associados.

Esse fato merece algumas reflexões, quer so-
bre os aspectos jurídicos, quer sobre as questões 
administrativas e doutrinárias, que faremos em 
nosso próximo artigo sobre o tema.
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

ASSEMBLEIA GERAL

PARTE 1
Por Ricardo Silva 

ricardo.ric.silva@gmail.com

Na estruturação administrativa das entidades 
associativas de nosso país, nas quais, a partir de 
uma ampla visão, está incluída a organização 
religiosa, a Assembleia Geral é o órgão máximo, 
pois congrega em si todos os associados que 
possuem o direito de decidir os destinos da 
instituição que compõem.

Segundo o inciso I do art. 19 da Constitui-
ção Federal e o § 1º do art. 44 do Código Civil 
de 2002, as organizações religiosas têm ampla 
liberdade quanto à sua criação, organização, 
estruturação interna e funcionamento. É vedado 
ao Poder Público negar-lhes reconhecimento ou 
registro do estatuto.

Todavia, conforme o enunciado 143 do Cen-
tro de Estudos Judiciários, do Conselho da Jus-
tiça Federal, a liberdade de funcionamento das 
organizações religiosas não afasta o controle de 
legalidade e legitimidade constitucional de seu 
registro, nem a possibilidade de reexame pelo 
Judiciário da compatibilidade de seus atos com 
a lei e com seus estatutos.

A partir dessas premissas, pode-se deduzir 
que, na criação da organização religiosa, com-
pete aos associados da primeira hora, integrantes 
da Assembleia Geral de fundação da instituição, 
estabelecer no estatuto as atribuições desse ór-
gão, que ocupa o posto de maior relevância na 
estrutura administrativa.

É possível, em termos jurídicos, considerando-
se a liberdade de organização e estruturação 
acima mencionada, que a Assembleia Geral das 
organizações religiosas delegue a outros órgãos 
(conselho deliberativo, diretoria etc.) funções 
que, a princípio, lhe caberiam. Contudo, ainda 

Lançamento de A Caravana da 
Fraternidade

A FEB lança em 
meados de junho o 
livro A Caravana da 
Fraternidade, de au-
toria de Leopoldo 
Machado. Este livro 
teve apenas uma 
edição, em 1954, 
e trata-se agora de 
oportuno lançamento e homenagem pela passa-
gem dos 60 anos da “Caravana da Fraternidade”, 
efetivada por idealistas da união e da unificação no 
ano seguinte à assinatura do Pacto Áureo. Leopoldo 
Machado faz relato minucioso da histórica jornada 
que assegurou a consolidação do então recém-
implantado Conselho Federativo Nacional da FEB.

O lançamento do livro ocorre em eventos pro-
movidos pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro (CEERJ), no citado Estado, com a presença 
de Antonio Cesar Perri de Carvalho, a começar pela 
instituição fundada pelo autor do livro, o Lar de Je-
sus, em Nova Iguaçu, na tarde do dia 19 de junho. 
Informações: diretoria@ceerj.org.br 

Prossegue a Defesa da Vida
A “Frente Parlamentar em Defesa da Vida – Contra 

o Aborto” instituiu a “Comenda Zilda Arns e Defesa 
da Vida”, para homenagear instituições e personali-
dades públicas que se destacaram, nacionalmente, 
por meio da militância pública e de iniciativas con-
cretas cujo objetivo fundamental é a defesa da vida 
– desde a concepção e, em especial, na luta contra 
a legalização do aborto em nosso país. Seis renoma-

Encontro de Evangelizadores

No dia 23 de maio realizou-se 
o IV Encontro de Evangelizadores 
do 5º CEU, promovido pelo Con-
selho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro, cujo tema foi “Aprendi-
zagem: novos rumos?”. O evento 
foi desenvolvido no Asilo Espírita 
João Evangelista, em Botafogo, Rio 
de Janeiro, tendo como convida-
da Lúcia Moysés. Informações: 
evangelizadores5ceu@gmail.com

Seminários sobre 
mediunidade

A Federação Espírita do Paraná 
tem promovido vários seminários. 
Um deles, no dia 8 de maio, foi re-
alizado na Instituição Espírita Jesus e 
Maria, tendo como tema “Distúrbios 
mentais, obsessão e a Casa Espírita”, 
sob coordenação de Maria da Graça 
Rozetti; outro, no dia 15 de maio, 
desenvolveu-se no Centro Espírita 
Joaquim Nabuco, com o tema “Me-
diunidade – como agir e entender 
esta faculdade?”, com a coordenação 
de César Luiz Kloos. Os dois even-
tos foram realizados em Curitiba.  
Informações: fep@feparana.com.br

das instituições e 
seis personalidades 
públicas, incluin-
do-se a Federação 
Espírita Brasileira, 
foram escolhidas 
para receber esta 
homenagem, cujo 
diploma de “Hon-
ra ao Mérito” foi 
entregue aos agra-
ciados durante o 3º 
Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes 
pela Vida, no dia 28 de abril, no Auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados. O presidente da 
FEB foi representado pela diretora Marta Antunes 
de Moura. 

Durante o 3º Congresso Espírita Brasileiro foi dis-
tribuída a mensagem “Aborto”, do Espírito Emmanuel 
(do livro Vida e Sexo), e com transcrições de trechos 
de entrevistas de Chico Xavier, manifestando-se 
contra o aborto. Estes textos encontram-se disponí-
veis no Portal da FEB (http://www.febnet.org.br/site/
movimento_brasil.php?SecPad=24&Sec=490). 

Centenário de Chico Xavier em Campos
Palestra alusiva ao Cente-

nário de Chico Xavier ocorre-
rá na Escola Jesus Cristo, em 
Campos (RJ), às 10h do dia 20 
de junho, tendo como pales-
trante Antonio Cesar Perri de 
Carvalho. Esta instituição foi 
fundada por Clóvis Tavares, 

que recebeu diversas vezes a visita de Chico Xavier.  
Informações: diretoria@ceerj.org.br

Série “Orientando” na TVCEI
No dia 6 de maio, foi iniciada a nova 

série de programa da TVCEI: “Orientando”– 
Quintas-feiras - 00h30, 8h30 e 16h30; Sextas-
feiras – 21h30 e sábados – 5h30 e 13h30. 
São videoaulas, entrevistas e reportagens 
baseados no livro Orientação ao Centro Espí-
rita, com a coordenação da Secretaria-Geral 
do CFN. Informações: cfn@febnet.org.br e  
programacao@tvcei.com

Seminários no Estado do Rio de Janeiro
O Conselho Espírita do Estado de 

Rio de Janeiro promoverá encontro 
de unificação sobre os temas “Centro 
Espírita” e “Unificação”, na região do 
REUNIR III: Barra do Piraí, Valença e 
Volta Redonda, nos dias 25, 26 e 27 
de junho. O programa será cumprido 
com palestras públicas e seminários 
sobre “Centro e Movimento Espíri-
ta”, com atuação de Antonio Cesar 
Perri de Carvalho e Edmar Cabral Júnior. Nestes eventos será lançada a 
edição da FEB de A Caravana da Fraternidade, de Leopoldo Machado.  
Informações: www.ceerj.org.br

FEB e a liberdade de culto
O presidente da FEB, Nestor João Masotti, compareceu à Audiência 

Pública no Senado Federal para discussão e reflexão do tema “Garan-
tias e direitos fundamentais ao livre exercício da 
crença e dos cultos religiosos”. Com a presença 
dos principais representantes do Catolicismo, 
Espiritismo e Protestantismo, ocorreu no dia 
28 de abril, no Senado Federal. O presidente 
da Federação Espírita Brasileira esteve presente 
enfatizando o apoio do Espiritismo ao Projeto 
de Lei nº 160 de 2009 que objetiva harmonizar e 
democratizar a discussão sobre a legislação religiosa. Segundo suas 
palavras, o Projeto é um esforço produtivo e importante que permi-
tirá o equilíbrio entre as pessoas, atingindo o aprimoramento moral 
desejado. Informações: diretoria@febnet.org.br




