
Se o direito é difuso a união também apóia 
 
Entidades sem fins lucrativos e governos podem se candidatar a receber verba para projetos do 
Conselho de Defesa de Direitos Difusos. 
 
Um órgão de governo federal pouco conhecido, mas que pode ser de boa ajuda a vários projetos, 
é o Conselho Federal de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), ligado ao Ministério da Justiça 
(www.justica.gov.br). Ele estará aberto a partir de março para financiar projetos que busquem 
recuperação de bens, promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material 
informativo, especificamente relacionados com a natureza da infração ou do ano causado, bem 
como na modernização administrativas dos órgãos públicos responsáveis pela execução das 
políticas relativas às áreas de meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico, paisagístico e por infração à ordem econômica.  
 
Podem participar entidades civis sem fins lucrativos e governos da União, estaduais, municipais e 
do Distrito Federal. Não estão fixados os limites de orçamento para o projeto, mas sim as 
contrapartidas. Para a União e organizações civis elas terão os seguintes percentuais mínimos: até 
R$ 150.000,00, contrapartida de 4% do valor do projeto; para valores acima de R$ 150.000,00, e 
até R$ 300.000,00, o percentual é de 8% de contrapartida. Esta poderá ser atendida com 
recursos financeiros e/ou bens e serviços economicamente mensuráveis e estabelecida de modo 
compatível com a capacidade financeira da instituição. Para os projetos de interesse dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, será observada a legislação vigente. 
As instituições ou entidades que pretendam solicitar recursos públicos ao CFDD deverão 
apresentar apenas uma Carta-Consulta tendo como base os quesitos observados no projeto. O 
prazo para encaminhamento da carta-consulta é do primeiro dia útil de março ao último dia do 
mês de abril deste ano. O projeto só deverá ser apresentado pela entidade proponente mediante 
aprovação final da carta-consulta pelo Colegiado do Conselho Gestor.  
 
Será desejável que os projetos tenham caráter inovador, tanto em termos dos métodos e técnicas 
empregados, quanto da participação direta da sociedade; os principais grupos sociais interessados 
ou afetados pela questão abordada sejam envolvidos nas diversas etapas de desenvolvimento do 
projeto; os projetos indiquem a estratégia a ser adotada para dar continuidade às ações 
realizadas ao final da sua execução e para a difusão de seus resultados a outros possíveis 
usuários; falar sobre impacto ambiental.  
 
As propostas deverão conter informações que permitam avaliar sua adequação aos objetivos do 
FDD, apresentadas em formulário próprio (disponíveis no site do Ministério) e que 
obrigatoriamente possam: 
 
1) Definir com clareza os objetivos a alcançar, os métodos e técnicas a serem empregados e os 
resultados mensuráveis que levarão ao alcance desses objetivos. Especificar as atividades a serem 
desenvolvidas para obter cada resultado, de modo a permitir a elaboração de orçamento 
detalhado, conforme planilhas de memória de cálculo constantes do Formulário para Apresentação 
de Projetos. 
 
2) Demonstrar a relevância da questão a ser abordada e sua abrangência, justificando as ações 
propostas. Especificar os benefícios decorrentes da execução do projeto, a curtos e médios 
prazos, bem como seus beneficiários diretos e indiretos;  
3) Demonstrar que a instituição reúne condições técnicas (administrativas, de recursos humanos 
e de infra-estrutura) adequadas à execução do projeto.  
Podem conter no orçamento do projeto despesas com diárias, material de consumo, passagens e 
despesas com locomoção, serviços de consultoria, outros serviços de terceiros – pessoa física e 
outros serviços de terceiros – pessoa jurídica. 
 
SERVIÇO – Os interessados devem encaminhar carta consulta por Sedex para o seguinte 
endereço:  
 



Ministério da Justiça-CFDD. Esplanada dos Ministérios, Palácio da Justiça Raymundo Faoro, Edifício 
Sede. 5º andar – Sala 505/507. Cep: 70064-900. Brasília-DF.  
 
Dúvidas ou informações podem ser obtidas através do e-mail cfdd.sde@mj.gov.brou pelos 
telefones (61) 3429.9133 ou 3429.3488. Site do Ministério: www.justica.gov.br  
 
Despesas que não podem ser realizadas com recursos do FDD 
 
As despesas listadas abaixo não podem ser efetuadas com recursos do FDD, de acordo com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Instrução Normativa n.º 01/97, da Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, site: www.stn.fazenda.gov.br 
 
• Despesas de capital para Organizações Não Governamentais. 
 
• Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar. 
 
•· Despesas para elaboração do projeto. 
 
• Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional ao 
pessoal com vínculo empregatício da instituição que propõe o projeto ou de entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 
• Gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional aos 
integrantes dos Conselhos Diretores das entidades que propõem o projeto. 
 
• Pagamentos de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a 
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos. 
 
• Despesas com pessoal e obrigações patronais, exceto as decorrentes de serviços prestados por 
pessoas físicas, de natureza eventual, na execução do projeto.  
 
• Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido. 
 
• Compra de ações, debêntures ou outros valores mobiliários. 
 
• Despesas gerais de manutenção das instituições proponentes ou executoras do projeto. 
 
• Financiamento de dívida.  
 
• Aquisição de bens móveis usados. 
 
• Aquisição de bens imóveis. 
 
• Despesa com pagamento de diárias e passagens a militares, servidores e empregados públicos 
da ativa por intermédio de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, 
firmados com a entidade de direito privado ou com órgãos ou entidades de direito público, 
ressalvado, neste último caso, o destinado aos quadros de pessoal exclusivo do convenente e do 
interveniente. 
 
• Despesa com publicidade salva as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que 
não contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou pessoas, servidores ou não, das instituições participantes. 
 
Disponível em: <http://www.marketingcultural.com.br>. Acesso em 3 fev. 2006.  


