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Dignidade, Afetividade e Solidariedade
no Direito de Família

A Associação Jurídico-Espírita do Estado de São
Paulo (AJE-SP) promove no dia 22 de maio, às
10h, seminário sobre os conceitos de dignidade,
afetividade e solidariedade no Direito de Família,
no auditório do Centro Universitário de Araraquara (UNIARA). Atuará como expositor Paulo Cesar
Scavanez, Juiz de Direito. A ocasião também marcará a fundação do núcleo AJE-SP de Araraquara
e terá entrada franca. Para obter mais informações
acesse o site: www.ajesaopaulo.com.br

VI I I S e m a na E s p í r i t a h o m e n ageia
C hi c o Xa v i e r

No sábado, 3 de abril, foi promovida sessão exclusiva
para exibição de “Chico Xavier, o Filme”.
O evento foi aberto ao público espírita inscrito
com antecedência na Instituição e aconteceu na Avenida Padre Carapuceiro, bairro Boa Viagem, em uma
sala de cinema no Shopping Center Recife, em Recife
(PE). No dia 14 de abril, também foi realizada sessão
especial em homenagem ao Centenário do médium
Chico Xavier. No dia 18 de abril, ocorreu a 6º sessão
Comemorativa ao Dia do Livro Espírita no Recife, no
auditório da Federação Espírita Pernambucana (FEP),
com atuação da expositora espírita Adriana Moura
(PE). Para ter acesso a mais informações entre no site:
www.federacaoespiritape.org

Ocorrerá, do dia 21 a 26 de junho, a VIII Semana Espírita, promovida pela União Espírita Mineira,
em sua sede, no centro de Belo Horizonte. Com o
tema central “Chico Xavier: Um Século de Amor
e Mediunidade”, o evento realizará uma série de
atividades com o objetivo de enfatizar a obra de
Chico Xavier e contribuir para a preservação da
memória do médium mineiro. Informações pelo site:
www.uemmg.org.br

Chico Xavier e Dia do Livro

A Federação Espírita Pernambucana realizou no
mês de abril uma série de comemorações ao centenário do médium Francisco Cândido Xavier. Nos
dias 2 a 11 de abril, promoveu o II Encontro Estadual
“Recordando Chico Xavier”, com o objetivo de estudar vários temas em torno do médium Francisco
Cândido Xavier. Na agenda do Encontro constaram
palestras proferidas por expositores espíritas de Pernambuco e Alagoas, além de apresentações artísticas.

Expediente

A Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB) realiza, nos dias 1º e 2
de maio, em Chapada-Irecê (BA), o I Encontro Macrorregional de ESDE.
Informações pelo site: www.feeb.org.br

Jornada Espírita no Rio Grande do Norte

A II Jornada Espírita de Felipe Camarão, realizada pela Federação
Espírita do Rio Grande do Norte (FERN) ocorrerá nos dias 1º, 2, 6 e 9 de
maio, em Natal, Informações pelo site: www.fern.org.br

Curso de Gestão em São Paulo

A diretora da USE-SP, Júlia Nezu, coordenará em São Paulo a 2ª. turma do curso de Gestão de Centros Espíritas, com base em programa da
Secretaria Geral do CFN da FEB. O início será no dia 8 de maio, com
participação de Roberto Versiani, da equipe da Secretaria Geral do CFN.
O curso será oferecido duas vezes por mês, das 8h30 às 13 horas, nos
segundos e quartos sábados de cada mês. Informações: use@use-sp.
com.br

A Federação Espírita do Estado do Tocantins
(FEETINS) promove, nos dias 1º e 2 de maio, na
Creche Espírita Maria Madalena, em Gurupi (TO), a
Jornada Federativa – Região Sul para o ano de 2010.
É possível obter mais informações pelo site www.
feetins.org.br

Acontecerá, entre os dias 14 e 16 de
maio, o VI Encontro Norte – Nordeste das
Associações Médico-Espíritas, no Centro
de Convenções de Maceió, promovido
pela Associação Médico Espírita de Alagoas. Com o estudo do tema Ciência,
Saúde e Espiritualidade, o evento contará
com palestras e estudos proferidos por
Sérgio Lopes (RS), Marlene Nobre (SP),
Ricardo Santos (AL), Irvênia Prada (SP),
Frederico Menezes (PE), Décio Iandoli
Jr., Alberto Almeida, entre outros. Além
das palestras o evento receberá, também,
apresentações artísticas. Informações
pelo site:
www.amealagoas.com.br
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Reunião do Conselho Federativo Estadual

A Federação Espírita do Paraná (FEP), no dia 29 de maio, promove
a Reunião do Conselho Federativo Estadual, na cidade de Curitiba (PR).
Para obter mais informações acesse www.feparana.com.br
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Encontro Estadual em Santa
Catarina

O II Encontro Estadual do Departamento Doutrinário será realizado pela
Federação Espírita Catarinense (FEC),
nos dias 1º e 2 de maio, no Lar Teresa
de Jesus, bairro Campinas, em São José
(SC). O evento terá como tema central
“A Exposição Doutrinária Esclarecedora
e Consoladora”, com palestra de João
Pinto Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira, assim como contribuições dos expositores Edmar Bernardes,
Vera Oliveira, Carmem Lúcia, Senilde
Gourjão, Sérgio Carvalho, Mara Lúcia
e Marta Antunes de Moura. Para mais
informações entre no site www.fec.
org.br

Curso para Expositores

No dia 15 de maio, a União das
Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo - Municipal de Santo André, receberá o professor Ivan René Franzolin,
da USE – SP. O objetivo do Curso de
Expositores Espírita é o estudo e divulgação das diretrizes para uma melhor
exposição do conhecimento evangélico-doutrinário no meio espírita.

Mini Seminário sobre a
Mente

No dia 16 de maio, acontecerá o
seminário “Os Poderes da Mente”, na
Casa de Solidariedade e Beneficência,
no centro da cidade de Santo André. A
exposição será realizada pela médium
e palestrante espírita Suely Caldas
Schubert.

3

Espaço Jurídico

Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária,
aplicadas às instituições espíritas.

RELAÇÕES TRABALHISTAS NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA
PARTE 5
III. Diaristas
Por Ricardo Silva
ricardo.ric.silva@gmail.com

Nem todas as casas espíritas têm condições
financeiras de manter empregados em seus
quadros, e valem-se, muitas vezes, da colaboração de seus integrantes na organização do
ambiente físico da instituição, o que inclui desde as atividades mais básicas, como limpeza e
conservação, até outras mais específicas, como,
por exemplo, aquelas relacionadas à livraria, ao
preparo de alimentos etc.
Conforme exposto nos artigos anteriores
desta série que aborda as relações trabalhistas
na organização religiosa, esses colaboradores
atuarão como trabalhadores voluntários, mediante a assinatura do termo de adesão.
Muitos centros espíritas, contudo, são capazes de incluir em seu orçamento a contratação
de alguém para executar os serviços de limpeza
e de organização dos ambientes da instituição.
Comumente, essas pessoas, em geral mulheres,
são chamadas de diaristas, expressão adotada,
inclusive, pela Justiça Trabalhista, que atribui
o título à auxiliar de limpeza ou faxineira que
presta serviços à pessoa física ou jurídica.
A contratação de diarista para atuar em residências, organizações religiosas e instituições
do Terceiro Setor é prática comum no Brasil,
que decorre de vários fatores, podendo-se citar
entre eles o grande contingente de pessoas inseridas informalmente no mercado de trabalho
por falta de qualificação, bem como os elevados custos na contratação de uma empregada
doméstica, especialmente para as famílias de
classe média.
Durante algum tempo existiram dúvidas
sobre a questão de a diarista possuir ou não
vínculo de emprego com o tomador de serviço,
ou seja, discutia-se se a diarista poderia ser considerada empregada da pessoa física ou jurídica
para a qual prestava seus serviços.
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A dificuldade nesse aspecto decorre da
ausência de legislação que regule a profissão.
Alguns chegam a defender que a diarista deveria ser considerada trabalhador doméstico, nos
termos da Lei 5.859/72, ou mesmo empregada
celetista, dependendo do caso concreto.
Acaso se entendesse configurada a relação
de emprego, a diarista deveria ter reconhecidos
os direitos inerentes à empregada doméstica ou
à empregada celetista, o que na prática tornaria
a contratação de seus serviços mais onerosa para
o empregador.
O Tribunal Superior do Trabalho, instância
jurídica com a última palavra sobre o tema no
Direito Brasileiro, atualmente tem vários julgados no sentido de que se a diarista trabalha
entre dois a três dias na semana para o tomador
de serviços, não há caracterização da relação
de emprego.
Dessa forma, recomenda-se que as casas
espíritas fiquem atentas ao número máximo de
três dias por semana na contratação de diaristas,
desde que se trate da mesma pessoa.
Caso a instituição necessite de tais serviços
durante toda a semana, sugere-se a contratação
de duas ou mais diaristas para se alternarem
nas atividades de limpeza e organização das
dependências do Centro Espírita, obedecendose, quanto a cada uma delas, o limite semanal
de dias acima exposto, para não se configurar
o vínculo trabalhista.
Por último, nunca é demais lembrar que
a diarista, ao receber seu pagamento, deve
assinar o Recibo de Pagamento de Autônomo
– RPA. Além disso, constitui encargo da instituição tomadora de serviço o recolhimento
da contribuição para a Previdência Social por
meio da Guia de Recolhimento da Previdência
Social – GPS.
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