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ENTREVISTA 

 

“Estranho seria se tivéssemos que 

nos calar ante o mundo, o que con-

trariaria a própria essência da Dou-

trina Espírita, para além da própria 

ordem jurídica, que é de liberdade 

com responsabilidade.  
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EDITORIAL 

Você certa-

mente já percebeu a nossa logo. Ela é formada por um 

ponto, que representa o fato, de onde saem setas colo-

ridas para várias direções, significando as várias opini-

ões sobre esse fato. Assim, materializa um dos objeti-

vos do Crítica Espírita: demonstrar que um fato ou 

evento pode contar com muitas visões, as quais, mes-

mo que discordantes, não podem se colocar como “a” 

correta, pois todas apontam para algo significativo, 

cujas contribuições devem ser, primeiro, compreendi-

das. Desse modo, agradecemos a Alessandra Gratz 

Pedrini, autora da logo e sócia do “Armário de Co-

res” (www.armariodecores.com), que nos prestou esse 

grande favor.  

Neste mês de Março, no eixo temático “direito e espiri-

tismo”, a matéria da capa traz reflexões de Cássio Dru-

mond Magalhães, advogado, presidente da Comissão 

do Direito do Consumidor da OAB/ES e diretor admi-

nistrativo da AJE/ES, o qual faz uma importante críti-

ca sobre trabalho, consumo, direito e espiritismo, 

acerca daquilo que temos buscado em nossa sociedade 

capitalista e orientada para o consumo. Na Coluna da 

AJE/ES, será tratado a penúltima parte sobre a perso-

nalidade jurídica de instituições espíritas. Por fim, o 

entrevistado do mês é o Dr. Tiago Essado, presidente 

da Associação Jurídico Espírita do Brasil (AJE-Brasil), 

que conversou conosco sobre recente encontro em 

Brasília que reuniu representantes de diversas AJE's 

estaduais, incluindo a AJE-ES. 

Lembro a todos também do 1º Encontro Jurídico Espí-

rita do ES, a se realizar nos dias 10, 11 e 12 de abril de 

2015, na UFES. Autoridades de renome internacional 

na área social (Alysson Mascaro), econômica (César 

Reis) e educacional (Dora Incontri), além de debatedo-

res de elevado nível técnico, estarão em Vitória para 

discutir novas estruturas econômicas, sociais e educa-

cionais. Uma oportunidade incrível para quem quer 

conhecer um espiritismo dinâmico e com capacidade 

para impactar na sociedade como um todo. 

Por fim, queremos saber o que você pensa sobre o jor-

nal. Interaja conosco, dê sua opinião, sugira temas, 

entrevistados, colunas, envie seu texto para possível 

publicação. A partir da edição de Abril teremos a colu-

na do leitor, para expor as manifestações – quaisquer 

que sejam elas – dos leitores.  

 

Boa leitura! 

Raphael Faé Baptista 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 

Editor  
Raphael Faé Baptista 
 
Editoração: 
Felipe Sellin 
 
 

Colaboram nessa Edição: 
 
Cássio Drumond  
Raphael Faé Baptista 
Roberto Ailton de Oliveira 
 

Interaja conosco, sua opinião é 

muito importante para nós:  

criticaespirita.ajees@gmail.com 

http://www.armariodecores.com/
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MATÉRIA DE CAPA 

As Prisões Modernas do Consumo 

MATÉRIA DE CAPA 

O tempo, nessa primeira metade de século XXI, 

tem passado o sentimento de que transcorre em 

ritmo acelerado. A principal causa disso é que 

grande parte das pessoas opta por assumir com-

promissos e obrigações em setores diversos de 

suas vidas que redundam em acúmulo excessivo 

de trabalho, voluntário ou remunerado. Muitas 

pessoas acabam tendo que levar parte desse tra-

balho para casa e, quando se dão conta, perce-

bem a rapidez com que o tempo passa. 

Diante dessa vida acelerada, torna-se cada vez 

mais importante aprendermos a utilizar o tempo 

que dispomos, dentro da ótica de nosso planeja-

mento existencial. 

O senso comum, especialmente em países que 

adotam a relação de consumo como centro de 

suas economias, tem levado grande parte das 

pessoas a utilizar o máximo de tempo de suas 

vidas em função do trabalho remunerado. 

Somente após a percepção do benefício de apo-

sentadoria é que alguns voltam as suas aten-

ções ao voluntariado, devolvendo ao mundo, 

parte daquilo que o mundo lhe propiciou. 

Assim, o trabalho remunerado, braçal ou inte-

lectual, transformou-se na via de aquisição de 

dinheiro, modo pelo qual se acessa aos bens e 

serviços ofertados pelo mundo afora. Por essa 

característica tem se tornado, o trabalho, o 

principal consumidor de nossas horas diárias. 

Mas trabalhar tanto pra quê? Ter muito dinhei-

ro pra quê?  

A resposta é óbvia: para poder consumir cada 

vez mais! Essa é meta! 

Enquanto isso, o Direito, que se traduz no con-

junto de normas jurídicas vigentes e aplicáveis, 

se for visto pela ótica de um país que adota o 

sistema de economia capitalista, que visa o lu-

Reflexões jurídico-espíritas sobre o trabalho  
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cro, apesar de tímidos avanços que infe-

lizmente não possuem aplicação imediata, 

ou da forma como a sociedade necessita, 

tem tido uma função principal que é legi-

timar a detenção do dinheiro e da propri-

edade.  

Vale notar que tal constatação evidencia 

uma grande contradição dentro do pró-

prio sistema legislativo brasileiro, haja 

vista que a Constituição Federal de 1988 

estabelece em seu artigo 3.º, incisos I e 

III, que são objetivos fundamentais da 

sociedade brasileira construir uma socie-

dade livre, justa e solidária, assim como 

erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regio-

nais e, no seu artigo 5.º, caput, grava co-

mo uma das garantias fundamentais ao 

cidadão brasileiro, ou ao estrangeiro resi-

dente no país, o direito à propriedade, 

embora indique no inciso XXIII, desse 

mesmo artigo que a propriedade deverá 

atender à sua função social. 

Diante dessa real contradição, onde ricos 

ficam cada vez mais ricos e a pobreza con-

vive ao lado dessa riqueza, tudo com sta-

tus de legalidade, a aplicação do Direito 

no Brasil não tem conseguido cumprir a 

sua missão constitucionalmente estabele-

cida. 

E no meio dessa realidade jurídica e eco-

nômica encontram-se os seres humanos, 

impondo-se trabalhar, cada vez mais, 

para adquirir bens e serviços que nos são 

ofertados de toda forma, em busca de 

uma aceitação social que traduz o valor do 

“ter humano” em substituição ao “ser 

humano”. 

A busca pelo dinheiro acabou se tornando 

a dona das horas de nossa vida. O dinhei-

ro que deveria ser considerado como um 

“meio” de se acessar a bens e serviços, 

acaba por se tornar o “fim” de viver (a 

finalidade da vida é a busca pela riqueza). 

Enquanto isso, grande parte dos que nas-

cem em uma família sem condições ple-

nas de consumir os bens e serviços oferta-

dos pelo mundo afora, traçam uma estra-

tégia de vida para atingir, um dia, o obje-

tivo de ter poder de consumo, nem que 

seja trabalhando cada vez mais, ou mes-

mo acertando um prêmio de loteria. 

Trava-se, portanto, em nosso mundo, 

como observado, uma verdadeira batalha 

humana que envolve o trabalho, o consu-

mo e o direito.  

O Direito, estabelecendo os limites pró-

prios de um sistema capitalista que visa o 

lucro, ao invés de gerar a paz social, acaba 

legitimando a condição de “escravos para 

o consumo” em grande parte do globo 

terrestre. 

E, nesse momento exato, surgem grandes 

tensões para os que vivem a vida contem-

porânea. Uma das principais é, especial-

mente, a coação que sofremos para dedi-

car considerável tempo de nossa vida na 

busca de recursos que possibilitem aquisi-

ções de bens e serviços, em sua grande 

parte supérfluos, enquanto outros não 

têm nem sequer o que comer e onde mo-

rar. 

Basicamente, a vida tem se transformado 

em uma mecânica de acordar, trabalhar, 

consumir, dormir. E, para muitos, uma 

vida feliz somente é assim considerada 

quando se possui plenas condições de 

consumir o tudo que quiser.  

A doutrina dos Espíritos, exatamente 

nessas contradições, traz enorme contri-

buição, pois o seu conteúdo explicativo de 

algumas questões básicas que envolvem a 

vida terrestre e espiritual é capaz de res-

tabelecer algumas coisas no seu verda-

deiro sentido, dissipando as trevas, con-

fundindo os orgulhosos e glorificando os 

justos, exortando-nos todos à tarefa de 
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amar uns aos outros, conforme prefácio 

do Evangelho Segundo o Espiritismo, de 

Allan Kardec (1864).   

Com a realidade da vida espiritual, da 

forma como proposta pela Doutrina Espí-

rita, é possível compreender que a vida 

ora experimentada, com a atual personali-

dade que nos é conferida, nada mais é que 

uma dádiva da Fonte Criadora que nos 

proporciona tempo suficiente para adian-

tamento moral ao lado das pessoas com as 

quais devemos conviver.  

Na altura dessa visão ampliada da vida 

terrena, aquela relação escravocrata entre 

o trabalho para o consumo, legitimada 

pelo conjunto de regras que vigem em 

nossa sociedade, passa a ficar ainda mais 

sem sentido.  

A aquisição do conhecimento sobre a na-

tureza espiritual do ser humano, portanto, 

é capaz de gerar mudanças de visão e va-

lores.  

Ao assimilar essa visão, o ser humano 

percebe que o consumo deixa de ser obri-

gatório e que a relação de consumo deve 

ser saudável, através da clara definição do 

que é realmente necessário materialmente 

para viver, eliminando possíveis excessos 

supérfluos. Com isso, abre-se a possibili-

dade de dedicar menos horas ao trabalho 

remunerado e mais tempo para a convi-

vência.  

Também o Direito, se amplia para ques-

tões além das leis humanas e passa a ter 

relação mais íntima com o que é ético e 

moral. Acima de tudo, antes de exigir o 

direito próprio, aprende-se o dever de agir 

e servir com Amor, ao invés de cobrar o 

direito de ser servido e amado.  

E pela consciência da natureza espiritual 

do ser humano, conforme nos esclarecem 

os espíritos desde a codificação, o traba-

lho sofre profunda modificação. Deixa de 

ser somente gerador de receita para agre-

gar a sua utilidade de servir. E, geralmen-

te, os trabalhos mais gratificantes são 

aqueles que não dependem de remunera-

ção. 

O teor da doutrina espírita, assim, se bem 

compreendido, liberta a humanidade dos 

caminhos comuns que o individualismo 

atual tem procurado relegar-nos. Faz com 

que enxerguemos uma sociedade compos-

ta por irmãos, que assim como nós, bus-

cam estar melhor a cada dia, vencendo as 

nossas próprias imperfeições. 

Com isso, o consumo deixa de ter a im-

portância que os meios de comunicação 

divulgam. O trabalho deixa de ser meio 

exclusivo de adquirir receita para o consu-

mo e passa a ser uma forma de servir e 

conviver harmonicamente com o outro. E 

o Direito, por sua vez, mitiga a necessida-

de de coação pelo teor das leis humanas, e 

a coação passa a ser feita de forma íntima, 

interna, por cada um de nós, lutando pelo 

próprio adiantamento moral que nos faz 

ter a exata consciência dos nossos deveres 

para com todos os irmãos que convivem 

conosco, visando sempre sermos a melhor 

versão possível de nós mesmos. 

Cassio Drumont Magalhães é advo-

gado, presidente da comissão de 

direitos do consumidor da OAB-ES 

e conselheiro da AJE-ES. 

 

REFERÊNCIAS: 

KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos – 

Filosofia Espiritualista (trad. Herculano 

Pires). LAKE, São Paulo, 2002. 

KARDEC. Allan. O evangelho segundo o 

espiritismo: com explicações das máximas 

morais do Cristo em concordância com o 

espiritismo e suas aplicações às diversas 

circunstâncias da vida [tradução de Guil-

lon Ribeiro da 3. ed. francesa, revista, 

corrigida e modificada pelo autor em 

1866]. FEB, Brasília, 2013. 

Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1998, disponível em: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/

constituicao/constituicaocompilado.htm, 

18.01.2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Coluna da AJE-ES 

Personalidade Jurídica de Instituições Espíritas - 
Parte 3 

Das regras básicas que regem a constitui-

ção de Organizações da Sociedade Civil, 

passamos a destacar o que é elementar e 

que deve constar do instrumento constitu-

tivo, ou seja, o Estatuto Social, que será 

levado a registro no Cartório do Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme a 

regra do Art. 119 da Lei dos Registros Pú-

blicos, Lei 6.015/73 e do Art. 45 do Código 

Civil. 

 

Assim, as pessoas que queiram, pela uni-

ão, constituir uma Pessoa Jurídica para 

fins não econômicos, devem atender aos 

seguintes requisitos, do que será leva-

do a registro, conforme as regras dos Art. 

46 e 54 do Código Civil: 

 

Art. 46. O registro declarará: 

I -  a denominação, os fins, a sede, o 

tempo de duração e o fundo social, 

quando houver; 

II - o nome e a individualização dos 

fundadores ou instituidores, e dos 

diretores; 

III - o modo por que se administra e 

representa, ativa e passivamente, 

judicial e extrajudicialmente; 

IV - se o ato constitutivo é reformável 

no tocante à administração, e de 

que modo; 

V -  se os membros respondem, ou não, 

subsidiariamente, pelas obrigações 

sociais; 

VI - as condições de extinção da pes-

soa jurídica e o destino do seu pa-

trimônio, nesse caso. 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o 

estatuto das associações con-

terá: 

I -  a denominação, os fins e a sede da 

associação; 

II - os requisitos para a admissão, 

demissão e exclusão dos associa-

dos; 

III - os direitos e deveres dos associa-

dos; 

IV - as fontes de recursos para sua 

manutenção; 

V – o modo de constituição e de funci-

onamento dos órgãos deliberati-

vos;  

VI - as condições para a alteração das 

disposições estatutárias e para a 

dissolução. 

VII – a forma de gestão administrati-

va e de aprovação das respectivas 

contas. 

As deliberações da Assembleia Geral de 

Fundação deverão constar em uma Ata de 

Fundação, que será assinada pelo presi-

dente e secretário da Assembleia e por 

todos os associados fundadores ou acom-

panhada de lista de presença, bem como 

do estatuto aprovado que deverá ser assi-

nado pelo presidente da associação, com o 

visto de um advogado com registro na 

OAB. 

A Ata da Assembleia Geral de Fundação 

deverá conter, ainda, a qualificação com-

pleta de todos os presentes na Assembleia 

de Fundação. Assim, deverá trazer: nome 

completo, nacionalidade, estado civil, pro-

fissão, número da cédula de identidade e 

do CPF, e endereço residencial. Assinada a 

Ata, os documentos deverão ser registra-

dos no Cartório de Registro Civil de Pesso-

as Jurídicas da comarca da sede da Associ-

ação 

O registro deverá ser pedido em requeri-

mento padrão do cartório e assinado pelo 

representante legal da entidade, na forma 

do estatuto. Deverá, ainda, ser acompa-

nhado dos documentos exigidos, que po-

dem variar de cartório para cartório. 

Se essas pessoas quiserem também, pres-

tar serviços de Interesse Público, deverão, 

ainda, se QUALIFICAR, conforme as re-

gras de Leis específicas, sobre o que abor-

daremos no próximo número. 

 

Roberto Ailton Esteves de Oliveira é advo-

gado e presidente da AJE-ES. 
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ENTREVISTA 

TIAGO ESSADO 

Tiago Cintra Essado, natural de Franca-

SP, promotor de Justiça no Estado de 

São Paulo, desde 2002. Doutor em Direi-

to Processual Penal pela USP. Um dos 

fundadores e presidente da AJE-SP 

(2008-2014). É atualmente o presidente 

da AJE-BRASIL. Coordenador das obras 

“Direito e Espiritismo”, “Direitos consti-

tucionais e Espiritismo” e “Direitos con-

temporâneos e Espiritismo” (essa junto 

de Eduardo Ferreira Valerio). Conversa-

os com ele sobre o movimento jurídico 

espírita nacional, suas atividades e desa-

fios. 

Crítica Espírita—Explique o que 

significa a Associação Jurídico Es-

pírita do Brasil, o que ela realiza e 

pretende realizar. 

 

Tiago Essado—A AJE-BRASIL 

(Associação Jurídico-Espírita do Brasil) 

é uma entidade que reúne as demais 

AJEs. Portanto, um de seus propósitos é 

o de promover a unificação do movi-

mento jurídico-espírita, no que diz res-

peito às AJEs. É resgatar o ideal de Be-

zerra de Menezes, de que separados so-

mos pontos de vista, juntos somos for-

tes. Além disso, a AJE-BRASIL interage 

com o movimento espírita em âmbito 

nacional. Participa do recém fundado 

Conselho Nacional das Entidades Espe-

cializadas (CNE-FEB), órgão de apoio 

técnico da Federação Espírita Brasileira. 

Mas também a entidade busca atuar 

para além do movimento espírita, levan-

do o pensamento jurídico-espírita para a 

sociedade em geral. 

 

CE-Nosso primeiro entrevistado 

foi o Dr. Alysson Mascaro (edição 

de Jan/2015), que o senhor conhe-

ce da AJE-SP. Ele entende que um 

jurista espírita é uma contradição, 

pois o jurista é aquele que garante 

que as relações de exploração capi-

talista se mantenham  através de 

institutos jurídicos, e espírita é 

aquele que deve se opor a todo tipo 

de opressão. Qual sua opinião so-

bre o jurista espírita? 

 

TE-As palavras são usadas em contextos 

próprios e com suas peculiaridades. A 

AJE congrega espíritas operadores do 

direito, ou seja, aqueles que lidam com o 

universo jurídico no dia-a-dia ou ainda 

que por ele se interessem. E daí torna-se 

imprescindível que esse espírita ilumine 

seus pensamentos, seus sentimentos e 

suas ações com a luz do Evangelho, com 

a energia do bem, para que na sua vida 

de relações profissionais ele faça a dife-

rença. Em especial, o espírita operador 

do direito deve agir para evitar injusti-

ças, para promover a dignidade do ser 

humano, proteger o direito de todos, em 

especial dos vulneráveis. 

 

CE-As AJE's, em geral, pretendem 

contribuir com uma compreensão 

mais ampla do Direito a partir de 

contribuições do espiritismo. Mas 

o próprio nome "Associação Jurí-

dico Espírita" não parece um obs-

táculo a isso? Não dá a impressão 

de restringir apenas para espíri-

tas? 

 

TE-O direito de associar-se é livre, mas 

os objetos e os fins das associações natu-

ralmente são limitados por seus estatu-

tos. E isso também é um direito. Logo, 

se a ideia é discutir e divulgar a Doutrina 

Espírita o nome da associação deve 

guardar pertinência temática com seus 

propósitos. O meio estratégico para rea-

lizar isso é que deve ir além dos muros 

da própria entidade. Assim como a enti-

dade também deve estar aberta para 

ouvir os outros com diferentes percep-

ções religiosas e filosóficas, sem precon-

ceito.  

 

CE-Houve um encontro recente em 

Brasília, na sede da FEB, reunindo 

integrantes de diversas AJE's esta-

duais. Conte aos leitores sobre o 

objetivo do encontro e o que foi 

discutido.  
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TE-Foi o 1º Fórum de Reflexões da AJE-

BRASIL. Três eixos temáticos foram dis-

cutidos: realidade carcerária, redução da 

maioridade penal e política oficial de dro-

gas. Com discussões e reflexões elevadas, 

num ambiente fraterno, foi possível nos 

posicionarmos consensualmente sobre os 

temas, dentro de alguns aspectos. Um dos 

objetivos do encontro foi o de resgatar o 

método de Kardec de não se furtar ao 

estudo isento e científico de problemas da 

realidade social, sem preconceitos. E, a 

partir disso, tentar extrair algumas con-

clusões à luz da Doutrina Espírita. O ou-

tro foi o de pontuarmos uma pauta co-

mum entre as AJEs para a verticalização 

das reflexões em torno de assuntos sócio-

jurídicos. 

 

CE- Como você enxerga a necessida-

de de posicionamentos institucio-

nais no espiritismo? Isso pode levar 

a certo dogmatismo, de que o espí-

rita deve acreditar ou defender uma 

posição porque segue a postura de 

alguma instituição, e não porque 

ele entenda como a mais correta? 

 

TE-Os posicionamentos não são do Espi-

ritismo, mas das instituições ou das pes-

soas, o que é legítimo num Estado Demo-

crático de Direito. Estranho seria se tivés-

semos que nos calar ante o mundo, o que 

contrariaria a própria essência da Doutri-

na Espírita, para além da própria ordem 

jurídica, que é de liberdade com respon-

sabilidade. Daí a impor ao outro que te-

nha a mesma opinião vai uma enorme 

distância.  

 

CE-Quais os desafios para o movi-

mento jurídico-espírita? 

 

TE-O movimento jurídico-espírita tem 

diversos desafios. O primeiro é o de se 

expandir pelo país afora. Divulgar o ideal 

da AJE dentro do próprio movimento 

espírita é uma necessidade. Temos ciên-

cia de que estamos em estágio ainda em-

brionário. É preciso muito trabalho. Ou-

tro desafio é o de enfrentar com responsa-

bilidade e maturidade questões e ações 

que afetem a realidade social. Não é pos-

sível ficarmos, por exemplo, indiferentes 

à realidade carcerária, à ausência de ética 

e respeito para com a coisa pública, ao 

predomínio de ações fundadas no materi-

alismo dominante em detrimento da dig-

nidade da pessoa humana.  

A AJE-ES coloca à disposição do movi-

mento espírita o projeto “Tertúlia”, co-

mum em eventos acadêmicos, onde o 

tema da reunião doutrinária é desenvolvi-

do por dois expositores da AJE-ES, cada 

um dispondo de até 25 minutos, abrindo-

se, ao final, para a participação do públi-

co. Os objetivos são: demonstrar que nin-

guém pode pretender falar “em nome no 

espiritismo”; que todo palestrante expõe o 

seu estudo e sua visão sobre o tema e, o 

mais importante; que cada pessoa presen-

te pode e deve formular suas próprias 

reflexões sobre o assunto.  

Tivemos nossa primeira oportunidade de 

executar o projeto "Tertúlia" no dia 

25.02.2015, na Comunidade Espírita Pou-

so Lar da Esperança, em Bairro de Fáti-

ma, Serra/ES. Foi uma experiência 

muito interessante, que contou com as 

exposições de Cássio Drumond e Raphael 

Faé, os quais deram duas opiniões dife-

rentes sobre "A Lei de Trabalho" e, ao 

final, o público participou ativamente das 

discussões. 

 
O grupo espírita que tiver interesse no 

projeto “Tertúlia”, é só entrar em contato 

no e-mail aje.espiritosanto@gmail.com. 

 
 

 

tertulia 
projeto 

mailto:aje.espiritosanto@gmail.com

