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Espaço Jurídico>

Bezerra em cartaz

Para o melhor desempenho de 
suas atividades doutrinárias, a Institui-
ção Espírita deve ter ciência de seus 
compromissos legais. Considerando 
que em nosso País, de acordo com 
a Constituição da República, adota-
mos o modelo de estado federativo, 
é necessário o estudo da legislação 
federal, estadual e municipal para 
uma visão ampla deste tema.

Neste espaço serão abordadas 
tão-somente as obrigações legais 
previstas nas leis federais, sendo 
recomendável que os interessados 
consultem a legislação estadual e 
municipal para se planejarem de for-
ma antecipada, a fim de cumprir seus 
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Movimento Espírita>

O filme Bezerra de Menezes – O 
Diário de um Espírito continuava 
em cartaz em janeiro, chegando 

Obrigações Tributárias das instituições espíritas em 2009

Acolhendo a família 
no Centro Espírita

No dia 7 de dezembro de 2008, 
ocorreu, a tarde comemorativa do 
Dia da Família, na união Espírita 
Mineira, localizada na Rua Guarani, 
315, Bairro Centro, Belo Horizonte. 
O evento foi uma realização do setor 
de Família da citada Instituição. 
Informações www.uem.org.br

O Estudo Aprofundado da 
Doutrina Espírita, da Federação 
Espírita Brasileira, promoveu, no 
dia 6 de dezembro, o seminário 
com o tema “Tempos de Transição”, 
encerrando as atividades promovidas 
no ano de 2008. O evento ocorreu no 
Prédio unificação da FEB. O expositor 
josé Carlos Gaspar apresentou uma 
abordagem científica  (cataclismos, 
mudanças climáticas e geológicas), 
seguida de análise espírita.

Informações: cfn@febnet.org.br

Tempos de Transição

A Federação Espírita do Estado da Bahia 
promove, no dia 8 de março, o XXI Encontro 
Estadual do EsDE, com o tema central 
“EsDE Escola do Espírito”. O encontro tem o 
objetivo principal de debater uma proposta 
de ensino para o Estudo sistematizado da 
Doutrina Espírita, capaz de integrar teoria e 
prática em seus aspectos científico, filosófico 
e religioso, possibilitando ao adepto a vivência 
dos referenciais espíritas-cristãos.

Do conteúdo vão constar a Metodologia 
do Ensino Espírita, técnicas ativo-participativas, 
a oratória no processo ensino-aprendizagem, 
a influência da mediunidade na formação do 
facilitador do EsDE. Com estas abordagens 
espera-se atingir os objetivos específicos de 
promover discussão da metodologia do ensino 
espírita, voltado para competências do espírito 
(conhecimentos, habilidades e atitudes), vivência 
de técnicas de ensino voltadas para a aquisição 
de competências por parte do estudante do 
EsDE, capacitar o facilitador no sentido de utilizar 
a oratória como um importante instrumento 
para a mediação do estudo espírita e analisar 
como a mediunidade influencia nos trabalhos 
do facilitador do EsDE.

O evento acontecerá na sede da própria FEEB. 
Informações pelo site www.feeb.com.br

Encontro Estadual do 
EsDE na Bahia

Com o tema “Músicas para 
alegrar o coração”, a Federação 
Espírita Roraimense promoveu 
evento beneficente no dia 30 
de novembro, no Palácio da 
Cultura, em Roraima, o qual 
contou com músicas espíritas, 
sendo a renda revertida para 
a Federação e para programas 
sociais das casas espíritas.

No dia 27 de fevereiro, 
a  F e d e r a ç ã o  E s p í r i t a 
Roraimense, juntamente com 
as Igrejas Católica e Luterana, 
promoverão a 7ª jornada 
Ecumênica da Paz, pelo 
segundo ano consecutivo, 
com o tema “Aliança da Paz”. 
O encontro acontece na Orla 
Taumanan, com apresentações 
artísticas em torno do tema 
central “Paz”. Informações no 
site: www.fer-roraima.org

Eventos beneficente 
e sobre a paz

Feira do Livro
Em conjunto com a Câmara Catarinense do Livro, a Federação Espírita Catarinense realizou a Feira do Livro de 

Florianópolis, no período de 11 a 20 de dezembro, no Largo da Alfândega, no centro da cidade.
Informações: www.fec.org.br

ao resultado de comparecimento 
de público de 450 mil pessoas! Os 
produtores do filme programam o 

lançamento de DVD para o dia 4 de 
março. Informações: sidneygirao@
hotmail.com

Congresso Médico-jurídico-Espírita
O auditório da sede do 

Ministério Público do Rio 
Grande do sul recebeu públi-
co interessado e profissionais 
para a discussão de temas 
ligados à dependência quí-
mica sob o ponto de vista 
da Espiritualidade, nos dias 
13 e 14 de dezembro. Esti-

veram presentes conferencistas 
como sérgio Lopes, Paulo Rogério 
Aguiar, Edson Camargo e Elisabeth 
Barbieri. O evento foi promovido 
pela Associação Médico-Espírita 
do Rio Grande do sul, com o 
apoio da Federação Espírita do 
Rio Grande do sul. Informações: 
www.fergs.org.br

Declarações que devem ser apresentadas à secretaria da Receita Federal do Brasil

encargos junto ao Poder Público, evitando-se, dessa forma, alguma situação 
que possa dificultar o funcionamento regular da Casa Espírita.

IDENTIFICAÇÃO PRAZO PARA 
ENTREGA 

OBSERVAÇÃO 

DIRF – Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte 

27/2/2009 Relativa ao ano-base de 2008 

DCTF – Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais 

7/4/2009 Referente ao 2º semestre de 2008 

DACON – Demonstrativo de 
Apuração das Contribuições Sociais 

7/4/2009 Referente ao 2º semestre de 2008 

DSPJ – Declaração Simplificada de 
Pessoa Jurídica 

31/3/2009 Relativa ao ano-base de 2008. Deve ser entregue 
inclusive pela instituição inativa que ainda não deu baixa 
no CNPJ junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

DIPJ – Declaração de  Informações 
Econômico-Fiscais da Pessoa 
Jurídica 

30/6/2009 Relativa ao ano-base de 2008. 

 

IDENTIFICAÇÃO PRAZO PARA 
ENTREGA 

OBSERVAÇÃO 

RAIS – Relatório Anual de 
Informações Sociais 

27/3/2009 Referente ao ano-base de 2008. Deve ser entregue pela 
instituição ainda que ela não tenha empregados. 

 

Declarações que devem ser apresentadas à secretaria da Receita Federal do Brasil

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




