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MOVIMENTO EUREKA DE BRASÍLIA 
No retinir do martelo, a voz suave e exigente do Cristo 

 

 

 
 

ESTATUTO DO MOVIMENTO EUREKA DE BRASILIA 

 

 
Capítulo I – Da denominação, Sede e Finalidade 

 
Art. 1º - O Movimento Eureka de Brasília, doravante denominado simplesmente 
MEB, sediado na SGAN Quadra 906 Projeção “D”, em Brasília/DF, CEP 70790-060, 
CNPJ nº 00.540.120/0001-84, criado de fato em 1972, se constitui em organização 
religiosa, sem fins lucrativos, por tempo indeterminado e com personalidade jurídica 
própria, na forma da legislação vigente. 

 
Art. 2º - O MEB se submete à Igreja Católica Apostólica Romana, com aprovação 
eclesiástica do Ordinário da Arquidiocese de Brasília, em conformidade com o 
Código de Direito Canônico. 

 
Art. 3º - O MEB tem como objetivo principal a evangelização da família, incluindo 
adultos, jovens e crianças, por meio de encontros de oração, reuniões, palestras ou 
atividades similares, no sentido da promoção do ser humano e a valorização da vida 
e da ética. 

 
Parágrafo Único: Para alcançar seu objetivo, o MEB promove: 

 

I - Encontro Eureka destinado ao público adulto, com programação e 
organização específicas, aprovadas em Assembleia Geral; 

 

II - Encontro Martelinho destinado ao público jovem, com programação 
e organização específicas, conforme Regimento Interno aprovado pela Diretoria do 
MEB, via resolução; 

 

III - Encontro Eurekinha destinado a crianças, com programação e 
organização específicas, conforme Regimento Interno aprovado pela Diretoria do 
MEB, via resolução. 

 

IV – Atividades religiosas como celebração da Santa Missa; Novena 
Perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Adoração ao Santíssimo 
Sacramento e outras, identificadas com as suas finalidades. 
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Capítulo II – Dos Membros do MEB 

Art. 4º - O MEB é constituído por duas categorias de membros: 
 

I - Membros Fundadores: todos os signatários do Estatuto original que se 
encontra registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos, 
Documentos e Pessoas Jurídicas, sob o nº 413, no Livro A-2, em 12 de julho 
de 1979; 

 

II - Membros Efetivos: todos os participantes do Encontro Eureka. 
 

Art. 5º - São direitos dos membros: 
 

I - Ter voz e voto nas reuniões e nas assembleias gerais; 
 

II - Ser indicado ou indicar nomes para composição da Diretoria do MEB e 
para a coordenação e participação nos encontros; 

 

Art. 6º - São deveres dos membros: 
 

I - Professar a fé católica, apostólica e romana, observando os seus princípios 
morais e éticos; 

 

II - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e demais normas 
relativas ao MEB. 

 
Capítulo III – Da Administração 

 
Seção I – Do Diretor Espiritual 

 
Art. 7º - Compete ao Diretor Espiritual, indicado pelo Arcebispo de Brasília, a 
orientação espiritual e moral do MEB. 

 
§ 1º - O Diretor Espiritual não tem direito a voto nas Assembleias Gerais, 

Reuniões de Diretoria e Grupos de Pastorais ligados ao MEB, podendo suspender 
decisões tomadas pela Diretoria, Grupos Pastorais e Assembleias Gerais, salvo 
quanto às convocações dessas; 

 
§ 2º - As decisões suspensivas adotadas pelo Diretor Espiritual só poderão 

ser restabelecidas por decisão do Arcebispo de Brasília. 

 
Seção II – Da Diretoria 

 
Art. 8º - Compete à Diretoria administrar o MEB e zelar pelo seu patrimônio, com 
observância do objetivo previsto neste estatuto. 
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§ 1º – Mediante resolução, a Diretoria do MEB poderá instituir grupos de 
trabalho; pastorais ou ações sociais, permanentes ou provisórias, observados 
os limites do art. 3º. 

 
§ 2º - Mediante resolução, acompanhada de justificativa, a Diretoria poderá 

suspender ou encerrar grupo de trabalho; ação social ou pastoral. 

 
Art. 9º - A Diretoria executiva do MEB é composta de 7 (sete) membros eleitos, com 
mandato de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição. 

 
§ 1º - É vedada a remuneração, de forma direta ou indireta, de qualquer 

membro da Diretoria; 

 
§ 2º - Em caso de vacância de cargo na Diretoria, este será ocupado pelo 

suplente, observando-se a ordem dos eleitos em assembleia geral, salvo o previsto 
no § 2º do art. 11; 

 
§ 3º - Os membros da Diretoria têm o dever de participar das reuniões de 

Diretoria, das assembleias gerais e dos eventos ligados ao MEB; 

 
§ 4º - Cada membro da Diretoria poderá ter sua assessoria, composta por 

membros do MEB. 

 
§ 5º - A assessoria de cada Diretoria será constituída ou reformulada através 

de portaria da Presidência do MEB. 

 
§ 6º - O funcionamento da assessoria será disciplinado através de resolução da 

Diretoria do MEB. 

 
Art.10 – A Diretoria tem a seguinte composição: 

I – Diretor(a) Presidente 

II – Diretor(a) Administrativo(a) 

III – Diretor(a) Secretário(a) 

IV – Diretor(a) Financeiro(a) 

V – Diretor(a) Litúrgico(a) 

VI – Diretor(a) de Comunicação e Cultura 

VII – Diretor(a) de Promoção Social 
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Art. 11 – Ao(a) Diretor(a) Presidente compete: 
 

I – Representar o MEB, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; 

II – Presidir as reuniões de Diretoria e convocar as Assembleias Gerais; 

III – Expedir portarias para implantação ou regulamentação de atividades 
administrativas do MEB; 

 

IV – Firmar acordos; contratos ou convênios com entidades públicas ou 
privadas, para cumprimento dos objetivos do MEB; 

 

§ 1º - O(a) Presidente será substituído(a) pelo(a) Diretor(a) Administrativo(a), 
nos casos de licença a pedido ou por impedimento de até 90 (noventa) dias 
consecutivos; 

 

§ 2º - Em caso de impedimento definitivo ou renúncia do(a) Presidente, o 
cargo será ocupado por um dos membros da Diretoria, escolhido por voto secreto 
entre seus pares, por maioria simples. 

 

§ 3º - Em caso de vacância nos demais cargos na Diretoria, o respectivo 
cargo será preenchido por membro do MEB, escolhido por voto secreto do 
colegiado. 

 

Art. 12 – Ao(a) Diretor(a) Administrativo(a) compete: 

 
I – Substituir o Presidente em seus impedimentos ou afastamentos 
temporários (art. 11, §1º); 

 

II – Administrar e fiscalizar a manutenção dos bens móveis e imóveis do MEB; 
 

III – Inventariar os bens móveis do MEB, mantendo organizado o seu 
almoxarifado, bem como promover a aquisição de material de consumo; 

 

IV – Administrar e supervisionar o trabalho dos funcionários, admitindo-os e 
demitindo-os, após aprovação da Diretoria; 

 

Art. 13 – Ao(a) Diretor(a) Secretário(a) compete: 
 

I – Supervisionar as atividades da Secretaria do MEB, assim como assessorar 
a Diretoria e as Assembleias Gerais; 

 

II – Organizar os documentos oficiais do MEB; 
 

III - Manter arquivo das correspondências enviadas e recebidas; 
 

IV – Coordenar o processo de convocação de candidatos para os encontros 
Eureka, Martelinho e Eurekinha; 
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Art. 14 – Ao(a) Diretor(a) Financeiro(a) compete: 
 

I – Abrir; movimentar e encerrar contas correntes em nome do MEB, 
utilizando-se dos recursos tecnológicos atuais para esse fim; 

 

II – Efetuar pagamento das despesas ordinárias e extraordinárias do MEB; 
 

III - Manter os registros financeiros do MEB e dar ciência à comunidade 
interna da prestação mensal de contas; 

 

IV – Coordenar as ações administrativas para a arrecadação do dízimo; 
 

Art. 15 – Ao(a) Diretor(a) Litúrgico(a) compete: 
 

I – Representar o MEB em encontros promovidos pela Arquidiocese de 
Brasília; 

 

II - Coordenar, organizar e promover eventos de formação religiosa; 
 

III – Supervisionar as atividades litúrgicas e a utilização e conservação da 
Capela e Sacristia do MEB; 

 

IV – Adquirir paramentos e material utilizado nas celebrações litúrgicas. 
 

Art. 16 – Ao(a) Diretor(a) de Comunicação e Cultura compete: 
 

I – Coordenar as atividades de evangelização dos membros do MEB, 
mediante utilização das mídias sociais; 

 

II – Organizar e promover conteúdo para divulgação, via digital ou impressa, 
de açoes do MEB; 

 

III – Coordenar o Centro Cultural do MEB, a ser criado via resolução da 
Diretoria; 

 

IV - Promover eventos culturais e esportivos, com o propósito de interação e 
integração dos membros do MEB. 

 

Art. 17 – Ao(a Diretor(a) de Promoção Social compete: 
 

I – Organizar e promover eventos sociais, que visem o congraçamento dos 
membros do MEB e de suas famílias; 

 

II – Promover eventos específicos, com o fim de angariar fundos para o MEB; 
 

III – Supervisionar o trabalho das ações sociais ou pastorais, observados os 
respectivos regimentos internos, aprovados por resolução de Diretoria; 
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IV – Supervisionar as campanhas de arrecadação de recursos destinados às 
ações sociais ou pastorais do MEB. 

 

CAPÍTULO IV – DA ESCOLHA DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
 

Art. 18 – Com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato, a 
Diretoria conduzirá o processo de escolha dos membros da gestão seguinte, 
observando os critérios a seguir: 

 

I – A comunidade interna indicará os nomes de membros do MEB para 
concorrer aos cargos da Diretoria; 

 

II – Os indicados serão consultados pela Presidência quanto à indicação às 
eleições aos cargos de Presidente e Diretores; 

 

III – A lista de concorrentes será submetida à aprovação do Diretor Espiritual, 
antes da convocação da assembleia geral; 

 

IV – Designada Comissão Eleitoral, via portaria da Presidência, a eleição 
realizar-se-á por meio de assembleia geral ordinária, em dois sábados seguidos, 
sendo o primeiro para escolha do(a) Presidente e o segundo para escolha dos(as) 
Diretores(as); 

 

V – Cada membro escolhe, por voto secreto, na primeira votação, 1 (um) 
nome para presidente e, na segunda votação, 3 (três) nomes para diretores(as); 

 

VI – Apurada a 1ª votação, na presença do(a) Presidente ou de membro 
designado por ele(a), será anunciado o nome do(a) Presidente eleito(a) do MEB; 

 

VII – Apurada a 2ª votação, na presença do(a) Presidente ou de membro 
designado por ele(a), serão anunciados os 6 (seis) nomes mais votados para 
compor a Diretoria. Os demais nomes, pela ordem, serão suplentes do colegiado, 
podendo compor a assessoria dos(as) Diretores(as), sem perda da aptidão para a 
suplência. 

 

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL 
 

Art. 19 – Ao final do primeiro ano de cada mandato, o(a) Presidente convidará a 
comunidade do MEB para indicar nomes de membros ao Conselho Fiscal, por um 
período de dois anos, vedada a recondução consecutiva. 

 

§ 1º - A composição do Conselho Fiscal ocorrerá pelos três membros mais 
indicados, em apuração simples e aberta, lavrando-se ata do processo eleitoral. 

 

§ 2º - Compete ao Conselho Fiscal a análise e emissão de parecer acerca das 
contas do MEB a serem submetidas à assembleia geral. 
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CAPÍTULO VI – DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Art. 20 - A assembleia geral, composta por membros do MEB, é o órgão superior de 
deliberação da entidade. 

 

Parágrafo único – A Presidência da assembleia geral será exercida pelo(a) 
Presidente do MEB ou por membro por ele(a) indicado. 

 

Art. 21 – A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente para aprovação das contas 
da Diretoria ou para o processo eleitoral e, extraordinariamente, quando se fizer 
necessário. 

 

Parágrafo Único – A convocação da assembleia geral ocorrerá com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante edital publicado em 
periódico de circulação diária em Brasília/DF e, se possível, na página 
eletrônica do MEB e nos meios digitais de comunicação interna, constando 
sua pauta; data; local e hora da reunião. 

 

CAPÍTULO VII – DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO 
 

Art. 22 – O estatuto do MEB somente será alterado por assembleia geral 
extraordinária, convocada com esta finalidade. 

 

Parágrafo único - A convocação poderá ser feita: 

I – Pelo Arcebispo de Brasília 

II – Pelo Diretor Espiritual 
 

III – Pelo(a) Presidente do MEB, quando autorizado pela Diretoria. 
 

CAPÍTULO VIII – DA EXTINÇÃO DO MEB 
 

Art. 23 – O MEB somente poderá ser dissolvido ou extinto por deliberação da 
assembleia geral específica, após ratificação da decisão pelo Arcebispo de Brasília. 

 

Art. 24 – No caso de extinção do MEB, todo seu patrimônio será revertido à Mitra 
Arquidiocesana de Brasília. 

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 25 – Os membros do MEB não responderão solidária ou subsidiariamente pelas 
obrigações contraídas em nome da entidade. 

 

Art. 26 – A Diretoria elaborará, no prazo de 90 (noventa) dias após o registro do 
estatuto, o regimento interno do MEB, que entrará em vigor após aprovação do 
Diretor Espiritual. 
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Art. 27 – Este estatuto entrará em vigor após sua aprovação em assembleia geral e 
pelo Arcebispo de Brasília, devendo ser registrado em cartório. 

 

Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do MEB. 

 
 

Brasília, 31 de outubro de 2021. 
 
 
 
 

 
Marina Freire Amado 
Diretora Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

Pe. Vicente de Paula Tavares 
Diretor Espiritual 

 
 
 
 

 
Dom Paulo Cezar Costa 
Arcebispo de Brasília 


