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Avisos Importantes
Os temas tratados nesta coluna estão disponíveis no 

portal da Federação Espírita Brasileira www.febnet.org.br 
em formato pdf, para consulta, arquivo e impressão pelos 
interessados.

São muito bem-vindas sugestões de temas para esta 
coluna.
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Eventos no Rio de Janeiro e em Brasília
Nos dias 1º e 3 de outubro, o Conselho Espírita do Estado do Rio de 

Janeiro, respectivamente,  apoiou Sessão Solene na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, e promoveu Seminário na Sede Seccional da 
FEB, no Rio de Janeiro. Na sede da FEB, em Brasília, no dia 4 de outubro, 
houve Seminário  e palestra pública. Veja matéria nesta edição de Refor-
mador. Informações: www.febnet.org.br

A efeméride em Goiás
A Federação Espírita do Estado de Goiás comemorou, no dia 4 de 

outubro, os 60 anos do “Pacto Áureo”, na sede da Federação. O evento 
público contou com palestras realizadas por Geraldo Campetti e João Pinto 
Rabelo, ambos diretores da Federação Espírita Brasileira. Mais informações 
na página www.feego.org.br

Lançamento de livro e ações em Santa Catarina
No dia 24 de outubro, a Federação Espírita Catarinense promoveu o 

Seminário “Somos Espíritos Imortais. Base para a Divulgação Espírita – 60 
Anos do ‘Pacto Áureo”, na sede do 14o Conselho Regional Espírita da 
FEC, em Florianópolis, desenvolvido por Antonio Cesar Perri de Carvalho, 
diretor da FEB. O diretor proferiu, ainda, palestra no Centro Espírita Amor 
e Humildade do Apóstolo, oportunidade em que foi relançado o livro 
“Sobrevivência e Comunicação dos Espíritos”, de autoria de Osvaldo Melo 
(secretário ad hoc do “Pacto Áureo”), editado numa parceria FEC e FEB. 
Com a palestra iniciou-se a comemoração dos 100 anos de fundação do 
Centro. Informações: www.fec.org.br

Instituições espíritas com débitos perante o Governo Federal têm até 
30 de novembro de 2009 para parcelar seus débitos com desconto

Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DO 
“PACTO ÁUREO”

Conheces a Verdade, agora Liberta-te!
Estão abertas as inscri-

ções para a XXXI Confra-
ternização de Mocidades 
Espíritas do Estado do Rio 
de Janeiro, que acontece-
rá durante o carnaval de 
2010. A Confraternização 
é uma atividade do Movi-
mento Espírita que reúne 
jovens espíritas do Estado 
do Rio desde 1980. 

Realizada anualmente, 
conta com a participação 
de representantes das ins-
tituições espíritas de todo o 
Estado, levando aos jovens 
que dela participam, in-
centivos novos e profundos 
para a conscientização de 
seu papel na sociedade contemporânea e na construção da sociedade 
do porvir. “Conheces a Verdade, agora liberta-te!” será o tema do ano 
de 2010 no evento que contará com vasta programação. 

Como prévia da Confraternização acontecerá, em 15 de novem-
bro, a Mostra de Música da XXXI COMEERJ, no Conselho Espírita 
do Estado do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. Durante a Mostra de 
Música, ocorrerá um plantão para atendimento com informações e 
inscrições para a COMEERJ.

As inscrições pelo s i te  serão encerrada no dia 30 
de novembro. Inscrições e mais informações  no site:  
http://hsingyun.dharmanet.com.br/cem.htm 

Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 
O II Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro acontece no 

Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, em Macaé, nos 
dias 31 de outubro, 1o e 2 de novembro, tendo como tema central 
“Espiritismo - rumo para ser feliz”.

O objetivo geral é propiciar um espaço de convivência para 
os espíritas do Estado do Rio de Janeiro, reiterando e evidencian-
do os compromissos com a Codificação Espírita, a Educação e 
a Promoção do Ser Humano na valorização da vida e na busca 
da felicidade. 

Da programação constam palestras, pinga-fogo, mesa-redonda, 
stands de divulgação, teatro, música. Entre os palestrantes estarão 
Antonio Cesar Perri de Carvalho, Célia Maria Rey de Carvalho, César 
Soares dos Reis, Divaldo Pereira Franco, Dalva Silva Souza, José Raul 
Teixeira e Suely Caldas Schubert que abordarão temas como “O papel 
social da Casa Espírita”, “Atuais Desafios do Movimento Espírita”, “A 
neurociência e a busca da felicidade” e “A Importância da Doutrina 
Espírita para a Renovação da Humanidade”.

Paralelamente, será realizado o 5o Encontro dos Núcleos Es-

Atividades no Maranhão
A Federação Espírita do Maranhão, FE-

MAR, promoveu de 18 a 20 de outubro, o 
Seminário “Família, O Amor Educando Gera-
ções”, com Sandra Borba da Federação Espírita 
do Rio Grande do Norte. Ao longo do mês de 
outubro, a FEMAR promoveu programação 
em torno do aniversário de Allan Kardec, dos 
60 anos do “Pacto Áureo” e do Dia Estadual 
do Espiritismo, este último com palestra na 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
ocorrida no dia 1o de outubro e na sede da 
FEMAR  Houve, também, como parte das 
comemorações, um seminário com a equipe 
do Projeto Manoel Philomeno de Miranda, nos 
dias 16, 17 e 18 de outubro. Informações: 
www.femar.org.br

Feira do Livro em Alagoas
A Federação Espírita Brasileira, junta-

mente com a Federação Espírita do Estado 
de Alagoas promovem, desde o dia 30 de 
outubro até 8 de novembro, a IV Bienal 
Internacional do Livro de Alagoas. Obras 
básicas, romances, livros infantis e obras 
complementares, estarão disponíveis na 
Feira em um stand com 50m². Informações: 
www.feal.org.br

Encontro Intensivo no Pará
Já estão abertas as inscrições para o XXXII 

Encontro Intensivo do Movimento Espírita 
Paraense, promovido pela União Espírita do 
Estado, que será realizado no período de 13 
a 16 de fevereiro de 2010. O EIMEP, em  sua 
32ª edição,  traz novidades para 2010 como a 
inclusão da faixa etária a partir de 11 anos e a 
opção  de  escolha  em  qualquer  dos  temas 
que envolverão Espiritismo e arte, educação, 
meio ambiente e justiça social. Informações: 
www.paraespirita.com.br 

píritas Universitários com atividades desenvolvidas pelo Núcleo 
Espírita Universitário. Outras informações podem ser obtidas no 
site http://congressoespirita.ceerj.org

Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo
“A família no mundo em transição” será o tema central do 9o 

Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo. De 20 a 22 de no-
vembro, o Centro de Convenções de Vitória receberá interessado 
em conhecer mais sobre diversos temas ligados à família como “O 
Evangelho como roteiro”, “Discutindo os papéis familiares”, “Em 
busca de sentido para a vida”, “Colóquios em torno da sexualidade”, 
e “A família na construção da cidadania”. 

André Luiz Peixinho, Sandra Borba Pereira e Dalva Silva 
Souza estarão como palestrantes neste evento. O Centro de 
Convenções de Vitória, local do evento é Rua Constante Sodré, 
225 - Sta Lúcia, Vitória (ES).  Informações: (27) 3222.7551 e  
congresso@feees.org.br

Foco no Movimento Espírita
A Federação Espírita do Estado da Bahia promove, nos dias 

21 e 22 de novembro, o Encontro Estadual de Dirigentes Espíritas 
do ano de 2009. “O Movimento Espírita em foco” será o tema 
abordado no Encontro deste ano tem promoção da Federação 
Espírita do Estado da Bahia. O tema central será analisado com 
estudo das perspectivas futuras. Informações no site da FEEB:  
www.feeb.org.br

Confraternização de Juventudes
O Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita 

do Rio Grande do Sul, juntamente com os Departamentos Doutri-
nário, de Assuntos da Família, de Comunicação, de Promoção Social 
e de Estudos e Pesquisa, promoveram a XXIII Confraternização de 
Juventudes Espírita do Rio Grande do Sul, a CONJERGS. Realizada 
nos dias 24 e 25 de outubro, na cidade de Tramandaí (RS), teve como 
tema “O Jovem e a Doutrina Espírita – A hora é agora: Faça parte 
desta caminhada!”. Foram dois dias de debates e reflexões acerca do 
real papel da juventude no Movimento Espírita e na sociedade com 
oficinas, palestras, atividades artísticas, tribunas e rodas de debates. 
Informações: www.fergs.org.br 

Cursos no Rio Grande do Sul
O Departamento de Estudo e Pesquisa da Federação Espírita do 

Rio Grande do Sul promove, no mês de novembro, uma série de 
cursos de aperfeiçoamento com oficinas de capacitação administra-
tiva de dirigentes, para expositor espírita, de liderança e consciência 
espírita, abordando o caminho para o autoconhecimento e para 
a transformação moral, passe, teatro e outras várias atividades. As 
inscrições para participar das oficinas devem ser feitas com até uma 
semana de antecedência e o formulário para inscrever-se está dis-
ponível no site www.fergs.com.br

No dia 30 de novembro próximo encerra-se o prazo 
para pagamento ou parcelamento com descontos previs-
tos na Lei 11.941/09, no denominado Refis da Crise.

São abrangidos pela lei mencionada os débitos ad-
ministrados pela Receita Federal do Brasil e as dívidas 
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, in-
cluindo as relativas ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS.

Também são contemplados na Lei 11.941/09 os 
débitos decorrentes de valores descontados na fonte e 
não repassados, vale dizer, as importâncias referentes a 
tributos que deveriam ter sido recolhidos na fonte pela 
Instituição Espírita e repassados ao Governo, mas não 
o foram.

Há previsão na citada lei autorizando pagamentos 
à vista dos débitos com descontos que chegam, por 
exemplo, a 100% da multa, além de se permitir parce-
lamentos em até 180 (cento e oitenta) meses, podendo 
a redução alcançar 90% do total devido, dependendo 
do número de parcelas.

Aderindo ao parcelamento, as instituições spíritas em 
geral (centros espíritas, escolas, hospitais, creches, orfa-
natos etc.) ficarão em dia com suas obrigações tributárias 
e poderão usufruir dos seguintes benefícios:

a) direito à emissão de certidão positiva com efeitos 
de certidão negativa;

b) possibilidade de obter financiamentos junto aos 
órgãos governamentais; e

c) suspensão do processo de execução do débito, 
que pode levar, inclusive, à penhora e leilão de bens 
da Instituição.

Neste mês excepcionalmente não será publicada a 5ª Parte do artigo Direito e Deveres dos 
Associados, Colaboradores e Frequentadores da Organização Religiosa, devido à urgência do tema 
abaixo, sobre lei federal que poderá trazer uma série de benefícios imediatos às Organizações 

Religiosas de nosso País.




