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Espaço Jurídico>

Seminários sobre passe

Ante o exposto, pode-se dizer, sem sombra de dú-
vida, que o Centro Espírita possui natureza jurídica de 
organização religiosa, prevista no inciso IV do art. 44 do 
Código Civil de 2002, pois sua finalidade, como visto, 
é o estudo e a difusão de suas verdades fundamentais, 
também conhecidas como dogmas.

Alguns instituições ainda mantêm em seus estatutos a 
afirmação de que são associação. Tal assertiva, contudo, 
era aceitável somente quando não havia previsão na 
legislação de pessoa jurídica específica, como ocorre 
atualmente com as organizações religiosas. Cabe ressal-
tar que não se vislumbra qualquer sanção caso não se 
altere o estatuto na hipótese em comento. Entretanto, é 
possível que o Poder Judiciário, provocado numa ação 
judicial, desconsidere a afirmação do estatuto – mero 
ato constitutivo de natureza privada – de que se trata 
de associação, para fazer prevalecer a natureza jurídica 
prevista na lei: organização religiosa.

Aspecto que merece exame refere-se à situação do 
Centro Espírita diante do denominado Terceiro Setor, ex-
pressão utilizada desde a década de 1990 para designar 
a sociedade civil organizada que, mantida por doações, 
desenvolve voluntariamente atividades relativas à me-
lhoria da qualidade de vida, distinguindo-se do Primeiro 
Setor – o Estado, custeado pelos tributos – e do Segundo 
Setor – iniciativa privada, financiada pelo lucro.

As organizações não-governamentais, conhecidas 
como ONG’s, são instituições privadas que atuam no 
Terceiro Setor, podendo algumas delas receber recursos 
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Interação>

Atendimento Espiritual e Obsessão
A Federação Espírita do Paraná 

promoveu, no dia 6 de dezembro, 
o seminário “Atendimento Espiritual 
à Luz dos Ensinamentos de Jesus” 
com coordenação de Maria da Graça 

Brasil Espírita dá continuidade à seção Espaço Jurídico, onde são abordadas as questões 
relacionadas com a legislação, fiscal e tributária, aplicada às instituições espíritas.
Os contatos podem ser feitos pelo endereço eletrônico: cfn@febnet.org.br

públicos, através de convênios e termos de parceria, 
desde que atendam a exigências específicas.

Fala-se atualmente, no Brasil, da necessidade de 
legislação regulamentar a atuação das Organizações 
Não-Governamentais. Contudo, até a presente data 
inexiste regramento a respeito, e como nosso sistema 
jurídico adota o Princípio da Legalidade, notadamente 
quando se trata de restrições no campo Direito Privado, 
não há óbice jurídico para se afirmar que as organizações 
religiosas inserem-se no Terceiro Setor, podendo ser 
consideradas ONG’s numa interpretação ampla.

Os órgãos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo – 
USE Municipal de Penápolis e a USE Intermunicipal e Regional de Araçatuba 
realizaram Seminários sobre Passe, respectivamente, nos dias 15 e 16 de 
novembro, em Penápolis e em Araçatuba. Os dois eventos contaram com 
significativa presença de representantes de Centros Espíritas das duas regiões e 
com a atuação dos expositores Paulo Sérgio Perri de Carvalho (de Araçatuba) 
e Luiz Carlos Barros Costa (de Jales). Informações: www.guiata.com.br/use

Centro Espírita: Organização religiosa, Associação ou Organização 
Não-Governamental – ONG? (Final)

Rozetti e Valdecir José Rozetti, ambos 
do Setor de Atendimento Espiritual 
da FEP. 

Com coordenação de Zenaide Apa-
recida Simões, da Federação Espírita do 

Paraná, ocorreu no dia 14 de dezem-
bro o seminário “Obsessão - Flagelo 
Desconhecido”, no  Centro Espírita 
Fé, Amor e Caridade, em Paranavaí. 
Informações: www.feparana.com.br

Semana Espírita de Araguaína
Entre os dias 14 e 22 de novembro ocorreu a 3a Semana Espírita de Araguaína (TO). 

A proposta de interação entre os cinco Centros Espíritas de Araguaína foi o marco do 
evento e as palestras aconteceram em dias diferentes, em todas as Casas Espíritas. Os 
oradores fizeram rodízio, a fim de integrar os públicos de todos os centros. 

Houve a participação da Mocidade Espírita de Araguaína que desenvolveu 
atividades artísticas. O evento foi uma promoção da Federação Espírita do 
Estado do Tocantins (Feetins) e uma realização do Movimento Espírita de 
Araguaína. Informações: www.feetins.org.br

Encontro de Assistência e Promoção Social
A Federação Espírita Piauiense realizou em Teresina, nos dias 28 e 29 de 

novembro, o IV Encontro Estadual de Assistência e Promoção Social Espírita. 
O evento teve por objetivo contextualizar o Serviço de Assistência Social 
Espírita no Piauí relacionando-os aos fundamentos legais da Assistência 
Social e às obras que orientam os trabalhos nos Centros Espíritas (Manual 
de Apoio do SAPSE, Orientação ao Centro Espírita e  Plano de Trabalho para 
o Movimento Espírita) e articular a formação e o funcionamento do SAPSE, 
através da ação conjunta entre as diversas áreas nos Centros Espíritas e desses 
com outras instituições. 

Atuaram como expositores: Maria de Lourdes Oliveira (SAPSE da Federa-
ção Espírita Brasileira) e representantes do Conselho Municipal de Assistência 
Social, do Conselho Estadual de Assistência Social, da Loja Pão de Açúcar, da 
Fraternidade Feminina Caridade II, Centro Espírita Nosso Lar e do Movimento 
Amor Exigente. Informações: www.fepiaui.org.br

Na Reunião do CFN de no-
vembro de 2008 foram aprovados 
o “Projeto Centenário de Chico 
Xavier” – que inclui a realização 
do 3o Congresso Espírita Brasileiro 
(com tema central e relação de 
temas já definidos) – e a Comissão 
Central desse Projeto. 

No mesmo período da Reunião 
do CFN já ocorreu uma primeira 
reunião desta Comissão e, no 
dia 29 de novembro, houve um 
evento na FEB para o lançamento 
do citado Projeto e também com 
o objetivo de esclarecer e trocar 
idéias sobre os preparativos para 
o 3o Congresso, programado para 
ser realizado em Brasília, nos dias 
16, 17 e 18 de abril de 2010. Infor-
mações: cfn@febnet.org.br

Preparativos para 
o Congresso do 
Centenário de 
Chico Xavier

Federação Espírita do Paraná

Campanhas Família, Vida e Paz

Ações Federativas 
Com base nos Relatórios 

de Atividades do ano de 2008 
( Fo r m u l á r i o  p a d r o n i z a d o ) 
encaminhados para a Reunião 
do Conselho Federativo Nacional, 

As Campanhas “Em Defesa 
da Vida”, “Viver em Família” e 
“Construamos a Paz Promovendo 
o Bem!” e, incluindo as ações do 
Movimento “Brasil Sem Aborto” 
como parte da Campanha “Em De-
fesa da Vida” foram implementadas 
de diversas formas: 10 Federativas: 
Palestras; sete Federativas: Distri-
buição de material ofertado pela 
FEB; seis Federativas: Ações con-
juntas das três Campanhas; cinco 
Federativas: Apoio ao Movimento 
Nacional “Brasil sem Aborto”,  Ca-
minhadas pela Paz, Família, Vida e 
contra o aborto;  quatro Federati-

vas: Semanas Espíritas, Seminários 
e Jornadas; duas Federativas: 

Ainda: Trabalho realizado em 
escolas sobre “Em Defesa da Vida”; 
uma Federativa: Instalação de Comitê 
em Defesa da Vida, Comemoração do 
Dia da Família, Encontro de Trabalha-
dores Espíritas, Curso de Qualificação 
para trabalhadores espíritas, Programa 
de Rádio, Encontro Ecumênico, Ela-
boração de Projeto sobre Aborto e 
Suicídio, Encontro da família Espírita, 
Exposição da Campanha Brasil sem 
Aborto, Feira da Paz, Ano de Reflexões 
sobre a Família, Mês da Família e 
Curso sobre Encontro de pais.

destacamos algumas ações efetivadas 
pelas  Ent idades Federat ivas 
Estaduais. Cada indicação numérica 
representa a ação de uma Entidade 
Federativa Estadual.

Sesquicentenários

Espírita (19), Ciclo de Palestras (15 
Federativas); Cartazes, Banners 
ou Publicações (8), Congressos 
ou Seminários (6), Divulgação e 
estímulo às promoções da Revista 
Espírita (6).

O “Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita Brasileiro (2007-2012)” gerou as se-
guintes ações: Seminários de Sensibilização 
pela equipe da Secretaria-Geral do CFN: 
18 Federativas; Palestras realizadas pelas 
mesmas equipe: três Federativas; Atividades 
de desdobramento do “Plano de Trabalho na 
Capital e no Interior do Estado por meio de 
seminários, palestras e reuniões com órgãos 
regionais ou diretamente com os centros 
espíritas: 24 Federativas; publicação de Re-
vista especial sobre o tema: uma Federativa. 
Informações: cfn@febnet.org.br

Plano dePlano de trabalho

As comemorações dos Sesqui-
centenários da Revista Espírita e da 
Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas foram efetivadas de formas 
diferentes e nas seguintes quantida-
des: Estímulo à leitura da Revista 
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