
habitual (não eventual) a empregador, sob a depen-
dência deste, ou seja, com subordinação, mediante 
salário. Pode-se, então, distinguir quatro elementos 
que compõem a relação de emprego:

1º) subordinação: o empregado trabalha sob as 
ordens e o comando do empregador, que utiliza suas 
habilidades da forma que entenda melhor:

2º) pessoalidade: é essencial que a própria pes-
soa contratada preste o serviço para ser considerada 
empregado;

3º) continuidade: o serviço prestado deve ser habi-
tual,  relacionando-se com as necessidades rotineiras 
do empregador; e

4º) remuneração: o empregado trabalha mediante 
o pagamento de salário, contraprestação financeira 
do empregador.

A CLT regula detalhadamente as regras de proteção 
ao trabalhador com vínculo empregatício, determinando 
os direitos e obrigações do empregador e do empregado, 
podendo-se destacar dentre eles, exemplificadamente:

a) contrato de experiência;
b) anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS;
c) 13º salário;
d) férias anuais;
e) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS;
f) horas extras;
g) salário-família;
h) vale-transporte;
i) auxílio-doença; e
j) auxílio acidente.
Mesmo as organizações religiosas que contratam 

empregados estão sujeitas às regras da CLT e às Con-
venções Coletivas de Trabalho, pois nem a lei ou a 
jurisprudência (conjunto de julgamentos dos tribunais) 
estabelecem privilégio ao empregador por ser ele 
instituição sem finalidade lucrativa.

No próximo número continuaremos abordando 
este importante tema.
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

Relações Trabalhistas na Organização Religiosa
Parte 1

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

A organização religiosa, no cumprimento de suas finali-
dades estatutárias, funciona na maioria das vezes mediante 
o auxílio voluntário de seus associados e colaboradores. 
Contudo,  necessita, às vezes, contratar pessoas para exe-
cução de tarefas específicas, seja pela especificidade de 
determinada função, seja pela dificuldade em se encontrar 
alguém com tempo disponível para algumas atividades 
rotineiras, principalmente aquelas relacionadas à manu-
tenção da instituição, quais sejam, serviços de limpeza e 
conservação, vigilância, secretaria, livraria, etc.

Mesmo sabendo da fiscalização cada vez maior do 
Poder Público e do Ministério Público, algumas Casas 
Espíritas não observam os preceitos legais adequados 
às relações trabalhistas que podem ocorrer na institui-
ção. Vários fatores contribuem para esta atitude pouco 
recomendável, podendo-se citar dentre eles:

a) desconhecimento em relação às obrigações legais 
dos templos religiosos, especialmente quanto àqueles 
executores de atividades de assistência e promoção social 
e que, eventualmente, recebem recursos públicos;

b) pensamento no sentido de que o Centro Espírita  
não será processado judicialmente por eventuais cola-
boradores e  trabalhadores, confiando-se no “espírito 
caridoso” destas pessoas;

c) desorganização administrativa quanto à elabo-
ração de contratos ou termos de adesão que compro-
vem atividade voluntária ou vínculo trabalhista; e

d) falta de organização na guarda de importantes 
documentos que, em eventual ação judicial, podem 
comprovar determinada condição jurídica, livrando a 
Casa Espírita do pagamento de indenizações injustas, 
por questões trabalhistas ou situações geradoras de 
dano material e moral.

Diante da gravidade do assunto, que diz respeito a 
todo o Movimento Espírita, abordaremos as espécies 
de relações trabalhistas que podem ocorrer no âmbito 
das instituições espíritas.

I. EMPREGADO
Por definição legal (art. 3º da Consolidação das 

Leis Trabalhistas – CLT), considera-se empregado 
toda pessoa física que prestar serviços de natureza 

“Plano de Trabalho” e Centenário de Chico Xavier nos 
Estados

 Com base nos Relatórios de Atividades de 
2009, encaminhados pelas Entidades Federativas 
Estaduais para a Reunião do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, ocorrida em novembro do citado 
ano, foi possível coletar muitas informações inte-
ressantes. As quantificações entre parênteses são 
referentes a Federativas que executaram uma ou 
mais atividades do item.

Sobre o “Plano de Trabalho para o Movimen-
to Espírita Brasileiro (2007-2012)”, 23 Entidades Federativas Estaduais 
realizaram alguma ação, tais como: estudo em encontros regionais (13); 
utilizam o “Plano de Trabalho” como base para atuação federativa (8); 
análise do “Plano” em encontro de dirigentes (5); atuação diretamente 
com centros espíritas (5).

Como preparativos para o Centenário de Chico Xavier, há registros nos 
relatórios de 21 Entidades Federativas Estaduais sobre ações relacionadas 
e efetivadas ainda em 2009, com base no Projeto aprovado pelo CFN: 
palestras (7); distribuição de material/divulgação (12); mídia local (1); Inter-
net (1); caravanas (6); exposição (2); atividade em congresso (3); selo (1); 
evento de arte (1); eventos específicos (6); trabalho com centros espíritas 
(1); tema em evento regional (1). Informações: cfn@febnet.org.br

Confraternização de Jovens em Roraima
Em fevereiro de 2010 ocorrerá a 

XIII Confraternização das Juventudes 
Espíritas Roraimenses (CONJER). O 
objetivo será contar com a presença 
dos jovens, foco da Confraterniza-
ção, e dos trabalhadores espíritas no evento promovido pelo Depar-
tamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Roraimense. 
Informações: www.fer-roraima.org

Encontro Intensivo no Pará
Estão abertas as inscrições para o XXXII Encontro Intensivo do Movi-

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

A Caminho da Paz
A Associação Jurídico-Espírita do Estado 

de São Paulo promoveu, no dia 5 de dezem-
bro de 2009, o 4o Seminário “A Caminho da 
Paz”. Com exposição de Marlene Nobre, 
presidente da Associação Médico-Espírita 
do Brasil e show musical de Paula Zamp, 
o evento, que promoveu a defesa da paz, 
ocorreu no Centro Espírita Nosso Lar Casas 
André Luiz em São Paulo (SP), e contou com 
o apoio da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo (USE). Informações: 
www.ajesaopaulo.com.br

Conferência Estadual no Paraná
A 12a Conferência Estadual Espírita do 

Paraná ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de 
março de 2010 com o tema central “Vida, 
Desafios e Soluções”. Estarão presentes os 
oradores espíritas Divaldo Pereira Franco, 
José Raul Teixeira, Sandra Maria Borba e 
Alberto Almeida, na cidade de Pinhais, com 
recepção de todos no Expotrade Pinhais. Já 
estão sendo mobilizadas excursões à cida-
de. Informações: www.feparana.com.br

Cursos em Rio Verde e 
Dourados

As cidades de Rio Verde e Dou-
rados (MS) receberam, nos dias 14 
e 15 de novembro, as equipes da 
Federação Espírita de Mato Grosso 
do Sul para a realização de cursos 
de capacitação de trabalhadores da 
Doutrina. Em Rio Verde, o evento 
ocorreu nas dependências do Cen-
tro Espírita Amor, Caridade e Fé, à 
Rua Duque de Caxias, com palestras 
sobre “Passe – Fundamentos à Luz 
da Doutrina Espírita” e “Recepção 
e Diálogo Fraterno”. Houve ainda 
exibição do filme “Minha Vida 
na Outra Vida”. Em Dourados, a 
capacitação, voltada para os traba-
lhadores da Mediunidade, contou 
com a presidência da Federação na 
cidade, onde todos os aspectos de 
uma Reunião Mediúnica foram en-
frentados no curso de capacitação. 
Informações: www.feems.org.br 

Músicas para alegrar o 
coração

Em uma promoção da Federação 
Espírita de Roraima, o projeto Mú-
sicas para Alegrar o Coração (MAC) 
reúne música, poesia, dramatiza-
ções, mesclando músicas espíritas e 
músicas que alegram o coração.  Em 
sua última edição, ocorrida nos dias 
5 e 6 de dezembro, no Palácio da 
Cultura, contou com a participação 
do Grupo Encantar, formado pela ju-
ventude e por trabalhadores espíritas 
do Grupo TEAMA de Teatro Espírita. 
Informações: www.fer-roraima.org

Federação Espírita 
comemora 59 anos 

A Federação Espírita Piauien-
se realizou, nos dias 27 a 28 de 
novembro, as atividades come-
morativas pelos 59 anos de sua 
fundação. Dentro da programação, 
no dia 27 houve a palestra “A lei 
de causa e efeito na construção de 
um mundo melhor”. No dia 28, 
foi realizado um bazar no pátio 
da FEPI e, logo após, a palestra 
“O sentido da vida”. No dia 29, 
Luiz Pires ministrou a palestra “O 
Trabalho Espírita na FEPI e os En-
sinamentos de Jesus”, no auditório 
Chico Xavier. Informações: www.
fepiaui.org.br

Conheces a Verdade, agora 
Liberta-te!

A XXXI Confraternização de 
Mocidades Espíritas do Estado 
do Rio de Janeiro acontecerá 
durante o carnaval de 2010. A 
Confraternização é uma ativida-
de do Movimento Espírita, que 
reúne jovens espíritas do Estado 
do Rio desde 1980. Conta com 
a participação de representantes 
das instituições espíritas de todo 
o Estado, levando aos jovens 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 
deste ano. Informações: www.
ceerl.org.br 

Gestão de Centro Espírita
O 14º Conselho Regional da Fede-

ração Espírita Catarinense promoveu 
em Florianópolis, nos dias 28 e 29 
de novembro, um Seminário sobre 
Assuntos Administrativos e Jurídicos. 
Foi desenvolvido por Marco Leite e 
Ricardo Silva, integrantes da equipe 
da Secretaria-Geral do Conselho Fede-
rativo Nacional da FEB. Informações: 
fec@fec.org.br

Da Casa do Caminho ao 
Centro Espírita

Com o objetivo de reunir dirigentes 
de casas espíritas e representantes do 
Serviço de Assistência e Promoção So-
cial Espírita (SAPSE) para refletir sobre a 
Casa do Caminho e a Assistência Social, 
realizada nos centros espíritas, o De-
partamento de Assistência e Promoção 
Social Espírita da União Espírita Mineira 
promoveu, no dia 15 de novembro, as 
palestras “Da Casa do Caminho aos dias 
atuais” e “Organização do SAPSE”, traba-
lhadas por Liziane Vasconcelos e Cristina 
Gastilho, respectivamente. As palestras 
ocorreram na Sede da União Espírita 
Mineira, situada em Belo Horizonte. 
Informações: www.uemmg.org.br




