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A  S u b v e n ç ã o  

n o  D i r e i t o  B r a s i l e i r o

SU M A R IO : 20 .1  S u b v e n ção . P recisão  te rm in o ló g ica  -  2 0 .2  As su b v en çõ es 
na lei. Su bvenções so c ia is  e e co n ô m icas -  2 0 .3  Vedação co n stitu c io n a l de 
su bvenção -  2 0 .4  D ireito  à su bvenção -  2 0 .5  Não liberada a su bvenção do
tada. cabe responsabilidade do Estado? -  2 0 .6  Há prazo para aplicação das 
su bv en ções recebidas? D estinação a fim diverso -  2 0 .7  É tica  na co n cessão  
de subvenções. A CPI do orçam ento. Fiscalização.

20.1 Subvenção. Precisão terminológica

Há certa confusão terminológica, seja na lei, seja na doutrina e mesmo na ju 
risprudência. Devemos, pois, para boa técnica da exposição, fixar o conteúdo dos 
conceitos, evitando-se confusões inúteis ou discussões em torno de palavras, o que 
torna ocioso e desnecessário o debate jurídico.

No inciso I  do art. 19 o texto constitucional fala em subvenção, ao vedar qual
quer ajuda aos cultos religiosos. Ao cuidar da fiscalização dos recursos públicos, no 
art. 70 fala também de subvenção e “renúncia de receita”, que tem sido chatnada, 
por muitos, como subvenção, também. No linguajar cotidiano fala-se em auxílio ou 
subvenção. Alguns falam em subsídio.

Hely Lopes Meirelles afirma que “os auxílios c subvenções concedidos pela União 
e pelo Estado, para fins especiais, ou em face de ocorrências excepcionais na vida 
do Município, constituem provisão extraordinária, que se integra na sua receita 
para a satisfação dos encargos a que é destinada”.1 Logo, emprega a expressão como 
repasse entre órgãos públicos. Modernamente, os autores e mesmo a Constituição 
da República fala, quando se cuida do relacionamento entre entes federativos em 
“convênio, acordo, ajuste, ou outros instrumentos congêneres” (inciso VI do art. 71 
da CF). O convênio é ajuste entre Poder Público e entidades públicas ou privadas 
para cumprimento de objetivos comuns. O consórcio é o ajuste entre duas ou mais 
pessoas jurídicas públicas do mesmo nível de governo ou entre entidades da admi
nistração indireta, para atingimento de objetivos comuns.

Logo, não se pode falar em auxílios ou subvenções apenas como os destinados 
pela Uniao ou pelo Estado a Municípios.

L  E ir if liiç a s  m u n ic ip a is  c i t . ,  p. 1 5 4 -1 5 5 .
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Precisemos os conceitos. Auxílio não tem conteúdo específico no direilo admi
nistrativo e no direito financeiro. Auxílio é qualquer tipo de ajuda, seja no campo 
do direito, seja no campo do linguajar comum. H apoio, ajuda, esmola, subvenção, 
subsídio etc. Não tem significado exato. É vocábulo do palavreado comum do povo. 
Logo, não o utilizaremos com caráter técnico.

O subsídio tomou novos conteúdos com o advento da EC 19/98 que passou a 
ser a remuneração dos agentes políticos (inciso XI do art. 37, com redação dada pela 
EC 41/2003).2 Deve, pois, ser abandonado como palavra identificadora do auxílio 
fornecido através de recursos orçamentários.

Diga-se o mesmo do emprego da palavra quando se cuida de renúncia de receita , 
ou seja, quando, de alguma forma, há o estímulo ou incentivo a fim de beneficiar 
pessoas físicas ou jurídicas com qualquer vantagem de cunho fiscal. Aplica-se a mes
ma conclusão quando se cuida de restituição fiscal. A renúncia de receita (subsidio) 
pode operar-se através da transferência de recursos do governo para os particulares, 
independentemente de qualquer bem ou serviço. Opera-se através de incentivos 
fiscais, como remissão, isenção etc., ou, então, a título de financiamentos etc.

Ao cuidarmos do auxílio que é propiciado a entes públicos ou privados, como 
forma de suplementação de recursos, nos campos especiais da assistência social, 
médica e educacional ou para cobrir insuficiência de caixa de entidades estatais, 
utilizaremos a subvenção.

No direi to francês, a subvenção é vista como “dirigida a empresas ou a programas 
de criação, extensão ou de localização de atividades acompanhadas da criação de 
empregos e de realização de investimento, e isso em função de zonas precisamente 
delimitadas sobre o território nacional”.3 No mesmo sentido a definição de Jacques 
Grosclaude e Philippe Marchessou ao afirmarem que se constituem em “uma aju
da ao funcionamento ou representa uma contribuição ao equilíbrio da empresa”.'1 
Acrescentam que pode se destinar “a ajudar a adquirir imóveis”.5

No direilo português, vem com menor precisão, à diferença de nosso direito, 
entendendo cuidar-se de “dádivas monetárias”.6 O vocábulo vem ligado à ideia de 
financiamento.

2. O STF, na ADIn 3 .8 5 4 -1  (DOUcDJU 0 8 .0 3 .2 0 0 7 ) , conced eu lim inar para, “dando in ter
pretação conform e à C o nstitu ição ao art. 3 7 , X I, e § 12, da C o nstitu ição da República, 
o p rim eiro d isp ositivo, na redação da EC n. 41/ 2003 , e o  segu ndo, introduzido pela 
HC 47/ 2005. exclu ir a subm issão dos m em bros da m agistratura estadual ao su bteto de 
rem uneração ( . . . ) ”.

3. H f n r y - M ic h i  l  C r u c i s , Fiiinuccs pu b liqu es, p. 11.
4 . Droit J is c a l  gcíicm í. p. 86 .

5. Idem, p. 87.

6. José Jo aq u im  1 f.ixkira R ib h ro .  ob. cit., p. 403.
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Na lição de Gasion Jèze, subvenção é “una suma de dinero que se entrega pe- 
odicarnente o en su lotalidad y que tiene por objeto facilitar el funcionamicnto de 
obra o establecimiento privado que persigue una finalidad de interés general”.7

Podemos definir subvenção como o auxílio financeiro, previsto no orçamento 
áblico, para ajudar entidades públicas ou particulares a desenvolver atividades 
.sistenciais, culturais ou empresariais.

1 2  As subvenções na lei. Subvenções sociais e econôm icas

O § 3.“ do art. 12 da Lei 4.320/64 define as subvenções como “as transferências 
:stinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas”. Podem ser de 
tas espécies: a) subvenções sociais, “as que se destinem a instituições públicas ou 
ivadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa” eb ) subvenções 
onôm icas, “as que se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter indus- 
al, comercial, agrícola ou pastoril”. Tais noções são repetidas pelo Dec. 93.872/86 
rts. 60  c 61).

O direito francês trata as subvenções com o rótulo de aides économ iques ou 
bliques e constituem despesas importantes, pois elas têm por objetivo partic ipar na 
stentação e no desenvolvimento da econom ia nacional.8 Destinam-se a em presas com  
>bjetivo de programas de criação, extensão ou de deslocalizaçãto de atividades acom - 
nhadas da criação de empregos e da realização de investimentos, e  este em Jun ção de 
nas delim itadas sobre o território n acion a l.9

Trata-se de instrumento bastante utilizado pelo legislador. Trata-se, como 
serva o autor de instrumento importante inclusive para a comunidade europeia.

As subvenções, de forma geral, somente servem para atender as despesas de 
steio, que são dotações para manutenção de serviços, conservação de obras e de 
ns imóveis.

Evidente que descabe ao Estado, ainda que a educação seja um direito de 
los e dever deste (art. 205 da C F), suportar todos os custos educacionais. Bem 
r isso é que a Constituição dispõe ser o ensino “livre à iniciativa privada” (art. 
9), estabelecendo, tanto para a prestação direta da atividade estatal, como para a 
jlem cntar realizada pelos particulares, algumas exigências (os deveres do Estado 
n disciplinados no art. 208, com as recentes alterações da EC 59/2009, e o dos 
'liculares nos incisos do art. 209).

O Estado tanto pode investir os recursos destinados à educação (art. 2 12, com 
recentes alterações da EC 59/2009) no que se denomina Administração Direta,

. P rin cíp ios g en era lcs  d e  d ercch o  ad m in istra tiv o , 1 ,3 p a r te ,  p . 5 3 .

. H en ry -M ic  hei. C ru c is ,F in an ces p u b liqu es, p . 1 1 .

. Idem , ihidem.
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ou seja, quando ele próprio prestar o serviço, ou prestá-lo por suas entidades da Ad
ministração Indireta (entidadesautárquicas-universidades públicas-prestadores 
de serviço público de educação) ou pode transferir recursos a escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei (art. 213).

Evidente será o caráter supletivo de tais transferências de recursos. É o que se 
denomina de subvenção social, uma vez que, no caso, a aplicação se destina a empresa 
privada de caráter cultural.

O art. 16 da Lei 4.320/64 limita as entidades a que tais subvenções podem se 
destinar e serão apenas as que visam à prestação de “serviços essenciais de assistência 1 
social, médica e educacional” e estabelece uma restrição, ao prescrever que apenas , 
ocorrerá a subvenção “sempre que a suplementação de recursos de origem privada, 
aplicados a esses objetivos, revelar-se mais econôm ica” (parte final do art. 16).

Dispõe o art. 17 da Lei 4.320/64 que “somente à instituição cujas condições de 
funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órgãos oficiais de fiscalização serão 
concedidas subvenções”. Verifica-se, pois, que para que a instituição seja destina
tária de recursos públicos, imprescindível é a análise prévia da situação de funcio
namento da instituição. Logo, ainda que haja solicitação de destinação de recursos 
orçamentários para auxílio a determinada instituição, imprescindível é que tenha 
havido exame anterior das condições de funcionamento e que tenham sido julgadas 
satisfatórias. Mesmo porque, se assim não for, sequer o recurso pode ser destinado.

Há, pois, uma fase prévia à previsão orçamentária que dépende do funciona
mento da estrutura do exercício do poder de polícia do Estado. Para que o recurso 
venha a ser consignado como dotação orçamentária, é condição de satisfação dos 
requisitos previstos em lei. Como salientam J .  Teixeira Machado Jr. e Heraldo da 
Costa Reis, “não seria possível conceder subvenção a uma entidade cujo estado de 
precariedade de suas instalações não permitisse funcionamento adequado. Seria 
jogar fora dinheiro público”.10

O Dec.-lei 836/69, revogado pelo Dec.-lei 1.815/80, estabelecia como condi
ções: a) constituir a entidade patrimônio de indivíduo; b) fundação e organização no 
exercício anterior ao benefício: c) que lenha prestado conta de subvenção anterior; 
d) condições satisfatórias de funcionamento e e) prova de regularidade do mandato 
da diretoria.

O Dec. 93.872/86, no § 3.° do art. 60 , estabelece condições para a concessão da 
subvenção a instituições, a saber: a) ter sido fundada em ano anterior e organizada 
até o ano da elaboração da Lei de Orçamento; b) não constituir patrimônio de indi
víduo; c) dispor de patrimônio ou renda regular; d) não dispor dc recursos próprios 
suficientes à manutenção ou ampliação de seus serviços; e) ter feito prova de seu

10. O b. c it ., p. 62 .
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regular funcionamento e de regularidade de mandato de sua diretoria; 0  ter sido 
considerada em condições de funcionamento satisfatório pelo órgão competente de 
fiscalização; g) ter prestado contas de aplicação de subvenção ou auxílio anterior
mente recebido, e não ter a prestação de contas apresentado vício insanável; h) não 
ter sofrido penalidade de suspensão de transferências da União, por determinação 
ministerial, em virtude de irregularidade verificada em exame de auditoria.

As subvenções económicas podem ser direcionadas a empresas públicas ou priva
das. Cabe um esclarecimento de caráter técnico. Quando da edição da Lei 4.320/64, 
os conceiLos em relação às entidades da Administração Indireta ainda não estavam 
firmados. Precisa-se, pois, que a lei, ao falar em empresas públicas, refere-se a quais
quer entidades da Administração Indireta, seja autarquia, sociedade de economia 
mista, empresa pública e fundações.

O art. 18 da Lei 4.320/64 fala do destino para cobrir déficit de manutenção 
das entidades estatais. Também são subvenções econômicas as destinadas a cobrir 
diferença de preços de mercado e de revenda de gêneros alimentícios ou outros ma
teriais (alínea a  do parágrafo único do art. 18) e dotações destinadas ao pagamento 
de bonificações a produtores de determinados gêneros ou materiais. Tais subvenções 
são excepcionais e diziam respeito a período especial da vida institucional do país.

G art. 19 da lei em tela proíbe qualquer subvenção a “empresa cle fins lucrati
vos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expressamente 
autorizada em lei especial.

Ressalte-se, pois, do conjunto dos dispositivos, que a subvenção destina-se a 
estimular, quando presentes os requisitos que a lei enumera.

De tal arte, a subvenção apenas pode ocorrer nos limites materialmente fixados 
pela lei, ou seja, nos serviços de, a) assistência social, b) médica e c) educacional. 
Segundo requisito é a economicidade da transferência corrente, ou seja, o critério 
da suplementação é mais econômico do que construir prédio próprio. Terceira exi
gência é a proporcionalidade, ou seja, o valor da receita deve guardar sintonia com o 
serviço que for prestado ou oferecido à comunidade, “obedecidos padrões mínimos 
de eficiência” (parágrafo único do art. 16 da Lei 4.320/64). Quarto requisito para 
concessão da subvenção diz respeito à análise prévia das condições de funciona
mento da instituição. Quinta exigência é que não tenha ela fins lucrativos (art. 19 
da Lei mencionada).

Satisfeitos tais requisitos, complementam-se as exigências legais para conces
são de auxílios, evidente restando que às empresas de fins lucrativos apenas podem 
ocorrer subvenção quando a “concessão tenha sido expressamente autorizada em 
et especial" (parte final do art. 19 da Lei 4.320/64).

m Como assinala G asto n jèze  “el procedim iento de la subvención puede resultar 
entajoso para la Adm inisiración: infalib lcm ente, la subvención cuesta m enos
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que la trasformación en servicio público propiamentc clicbo”.11 Assinala, também, 
que, dependendo de como andam as coisas, pode haver aumento ou redução do
montante subvencionado.

A subvenção só é possível diante da previsão legal. Sem lei não há possibilidade 
do alo liberatório. De se ressalvar que não é ato de liberalidade, mas depende do 
atendimento de diversos requisitos que, normalmente, são previstos pela lei ou em
d e c re to  re g u la m e n ta r . N o rm a lm e n te , a a u to r iz a ç ã o  v em  in s e rid a  na lei o r ç a m e n tá r ia .

Comumente, a concessão de subvenção esgota-se em um só ato (previsto na lei 
orçamentária). Pode ocorrer, no entanto, que haja necessidade (análise de conveniên
cia típica de polícia administrativa) de periodicidade da prestação, o que dependerá 
da situação fática e do critério exclusivo da Administração. Não se pode falar em 
subvenção perpétua, uma vez que ocorria vinculação de recursos orçamentários, o 
que é vedado pela Constituição (inciso IV do art. 167).

Sem dúvida alguma, a subvenção não pode se destinar a criar vantagem indevida 
a quem quer que seja. Imperará, sempre, o interesse público, que é derrogatório do 
particular. É verdade que, no caso brasileiro, a Comissão Mista de Orçamento ou 
as Comissões financeiras estaduais ou municipais dependem da interferência de 
parlamentar que apresente emenda. Caso não sobrevenha por emenda, há sempre a 
possibilidade de dotação própria, através de ato administrativo do Chefe do Executivo 
ou de Ministro cle Estado e seus correspondentes nos Estados e Municípios. Sempre 
há disponibilidade de recursos para o atendimento de pessoas físicas e jurídicas que 
exercem atividade considerada cle utilidade pública.

Pode acontecer que a verba venha concedida no corpo orçamentário e, pois, 
torna-se identificável o beneficiário. Caso contrário, ingressa com solicitação na 
repartição própria e sua concessão será apreciada pelo órgão ou agente competente.

20.3 Vedação constitucional de subvenção

A única vedação constitucional diz respeito à impossibilidade jurídica de 
subvencionar cultos religiosos ou igrejas (inciso 1 do art. 19 da CF). Como o Es
tado brasileiro é laico, havendo separação dos interesses religiosos dos do Estado, 
não pode este, por qualquer forma, estabelecer ou estimular o funcionamento de 
qualquer culto, descabendo, também, embaraçar seu funcionamento. Vedado é ao 
Poder Público manter qualquer relação de dependência com os cultos ou com seus 
representantes, ressalvada, no entanto, a colaboração de interesse público.

20 .4  Direito à subvenção

Estabelecido na lei orçamentária a destinação de recursos a determinada en
tidade, pública ou privada, nasce direito a seu recebimento? O Supremo Tribunal

11. 1'r in cip ios  g c n c r a lc s . . .  c i l . ,  p. 5 3 .
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Federal entendeu que “o simples fato de ser incluída uma verba de auxílio a esta ou 
àquela instituição no orçamento não cria de pronto, direito a esse auxílio, porque 
não chega a ser propriamente uma lei a chamada lei orçamentária, tão certo é que o 
seu objeto é a ordenação financeira do Estado, contendo autorização legislativa para 
a cobrança de impostos pelas várias leis anteriores existentes”.12 Embora se discorde 
da fundamentação, uma vez que a lei orçamentária é lei em sentido de generalidade 
e abstração, bem como de inovação do ordenamento jurídico, a verdade é que não 
nasce direito a seu recebimento. É que há algumas exigências legais que devem ser 
superadas.

Em primeiro lugar, impõe-se saber se o instrumento da dotação orçamentária 
da subvenção é mais econôm ico do que o investimento direto na prestação da ativi
dade de assistência social, médica ou educacional. Depois, é imprescindível saber 
se a entidade beneficiária funciona em condições satisfatórias e que deve ter sido 
previamente examinada pelos órgãos de fiscalização (art. 17 da Lei 4.320/64).

Para que haja a previsão, pois, não depende da vontade do beneficiário. Ao 
contrário, deve formular requerimento.

Em verdade, há total imprudência dos órgãos públicos, seja do Legislativo 
quando delibera inserir o benefício orçamentário, seja do Executivo que não deveria 
ter liberado os recursos, sem antes analisar e fiscalizar a empresa beneficiária.

Em tal hipótese, surge a responsabilidade do Estado. Em primeiro plano, do 
Poder Legislativo, em seu todo, uma vez que efetuou previsão sem as cautelas mais 
elementares. Em segundo lugar, do órgão de execução que integra o Executivo, de 
vez que libera recursos sem as devidas cautelas e providências. A própria lei exige 
o funcionam ento satisfatório  (art. 17 da Lei 4.320/64 e alínea/do § 3.° do art. 60  do 
Dec. 93.872/86).

Se for possível falar-se em responsabilidade de alguém, esta é do Estado que 
deixa de cumprir suas obrigações constitucionais, em primeiro lugar e, depois, libera 
recursos sem atendimento dos requisitos necessários esem efetuar qualquer controle.

Pode-se afirmar, pois, sem sombra de dúvida, que não há direito à subvenção. 
É mera expectativa de direilo, a depender, seu exercício, de circunstâncias empíricas 
e da fiscalização do agente público encarregado da fiscalização não só da liberação 
dos recursos, mas de seu destino.

No mesmo sentido, outra decisão judicial entendeu que “a previsão de despesa, 
em lei orçamentária, não gera direito subjetivo a ser assegurado por via judicial”.15

12. RT  v. 282/859, rei. M in. Cândido M ota.

13. R evista d e  D ireito Público , v. 28/187, rcl. M in .O sw A i doTru.ljeiko. No m esm o senti tio R/M,
v. 129/131, rei. M in. Rodriclts de Ai.ckmin.
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20.5 Não liberada a subvenção dotada, cabe responsabilidade do Estado?

Matéria de interessante análise diz respeito à perspectiva que cria na pessoa 
do beneficiário, física ou jurídica, de ver liberado o recurso objeto de dotação orça
mentária. Depende da bipótese fática. Imaginemos que o governante tenha vindo a 
público, através da mídia, e informado a previsão orçamentária e que irá liberar os 
recursos. Tal comportamento, calcado na seriedade do comportamento do agente, 
cria no beneficiário, justa expectativa que os recursos serào liberados.

Imaginemos, no entanto, que para o uso apropriado dos recursos previstos, 
imprescindível era a realização de determinada obra, que, por convicção na palavra 
do agente público, é iniciada. Houve investimento, contratação de pessoal etc. E, de 
repente, os recursos não são destinados e não vêm ao suposto beneficiário.

Diante da análise específica do fato, se havia seriedade nos elementos de convic- 1 
ção, se a situação era de absoluta correção e tudo indicava a liberação dos recursos, 
eventualmente, poderá haver a apuração da responsabilidade do agente público.

Não há direito à subvenção, mas, quiçá se possa pensar em indenização, na 
hipótese de previsão real e ausência de seriedade na intenção e comportamento do 1 
governante.

20.6 Há prazo para aplicação das subvenções recebidas? Destinação a fim diverso
T* I

Bastante interessante é a hipótese que segue. Há um prazo para aplicação da 
subvenção recebida? Qual é ele? Deve a aplicação ou o uso dos recursos ser efetu
ada no exercício em que foi prevista e liberada ou pode ser utilizada em exercício i 
posterior? É possível utilizar os recursos para outro fim, mas atendendo à mesma 
finalidade a que estava prevista a subvenção?

A matéria impõe uma composição de raciocínio. O fator tempo é importante 
para se saber da razoabilidade da dilação na aplicação da subvenção. Se a liberação 1 
dos recursos ocorre logo no mês de fevereiro do exercício em curso, razoável é supor ( 
que a verba será destinada ainda no mesmo exercício financeiro. Haverá tempo hábil 
e suficiente para que, no caso de concessão de bolsas de estudo, sejam elas liberadas 1 
e imediatamente haja a utilização da verba. I

Imaginemos, no entanto, que os recursos apenas sejam liberados em dezembro, < 
para a mesma concessão de bolsas de estudo. Qual será o comportamento plausí- 
vcl e razoável do beneficiário? Aplicar os recursos naquilo que se lhe apresente 
mais urgente, mas dentro da finalidade encampada pelo ordenamento normativo, * 
cumprindo a determinação constitucional na sequência imediata, ou não toca nos 4 
valores senão 110 exercício vindouro c deixa de cumprir compromissos inadiáveis? 
Sc a segunda opção significar um comprometimento de sua capacidade de poten
cializar os serviços sociais que se propõe a prestar, não tem outro comportamento <
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possível e sério além de colocar-se em melhores condições para atender ao objeto 
do investimento do Poder Público.

O que se deve buscar, em verdade, é o elemento subjetivo do agente conectado 
com o comportamento objetivo.

Caberia indagar, também, na hipótese da destinação a fim diverso. Desviar da 
finalidade, na linguagem jurídica, é dar outro fim àquele originariamente buscado 
pela norma jurídica. O termo é bastante utilizado em desapropriação quando no de
creto expropria tório se desapropria para instalação de uma escola e, posteriormente, 
alterando na realidade empírica, a necessidade, destína-se a área para a construção 
de uma creche ou de um posto de saúde. Há violação da norma jurídica?

Os Tribunais têm entendido que não há agressão ao ordenamento normaúvo em 
tal hipótese. É que a finalidade pública de qualquer sorte foi alcançada, independen
temente da destinação específica. É a distinção que já  fizemos entre fim e finalidade 
como elementos do ato administrativo. O primeiro é o fim imediato. O segundo o valor 
encampado pelo ordenamento. Exemplifiquemos: a finalidade é educação (art. 205 
da CE) como valor encampado. Para atender a tal finalidade, pode o agente construir 
uma escola, comprar uniformes escolares, dar merenda, pagar melhor os professores. 
Desde que os recursos sejam destinados à finalidade educação, o fim é legítimo.

Possível é que o benefício de recursos públicos destine os recursos recebidos 
a outro fim, embora guarde a finalidade como limite de sua ação. Admissível é a 
alteração do fim dos recursos, desde que atingida a finalidade preservada no texto 
constitucional ou legal.

Sendo possível destinar os recursos a finalidade diversa e também não havendo 
prazos fixados para o investimento, como equacionar o problema?

Diga-se, a aplicação da subvenção não é um prazo exato e que tenha termo. 
O que vale é a destinação efetiva. Logo, não há como exigir que os recursos sejam 
investidos no mesmo exercício em que recebidos, por que: a) pode não ter tido 
tempo hábil cle liberação e b) podem não existir condições empíricas para a efetiva 
aplicação da subvenção prevista.

O que dirige o raciocínio é a razoabilidade, princípio bastante importante e 
sempre presente no direito administrativo brasileiro.

O princípio da razoabilidade é entendido como o agir da Administração 110 
exercício de sua discrição, “terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista 
racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das 
finalidades que presidiram a outorga da competência exercida".H O legislador, ao 
outorgar ao administrador, a competência para fiscalizar, concedeu-lhe tal encargo

C k i s o  A n t o n io  B a n d e ir a  l il  M e i l o , C u rso ...  c ii.,  17. cd ., p. 99 .
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para que enfrente as situações da forma mais plausível para cada situação. Também 
anota Celso Antonio cjuc “fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fun- 
damenta-se nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios 
da legalidade (arts. 5.°, II, 37 e 84) e da finalidade (osmesmos e mais oart. 5.°, LX1X, 
nos termos já  apontados’) .15

Imaginemos que houve previsão de subvenção para concessão de bolsas de 
estudo e o beneficiário aplica os recursos em imóveis ou móveis. Não existindo 
estrutura hábil quando da liberação da verba para a concessão das bolsas, razoável 
se afigura a destinação dos recursos a outro fim, sua aplicação em imobilização, o 
que garante a seriedade do investimento, para, depois, assegurarem-se as bolsas aos 
destinatários dos recursos.

Observe-se que a própria lei dá anteparo ao comportamento, uma vez que define 
subvenção como as “transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das enti
dades beneficiadas” (§ 3.° do art. 12 da Lei 4.320/64). Ora, por “despesas de custeio” 
define a própria lei como “as dotações para a manutenção de serviços anteriormente 
criados, inclusive as destinadas a atender a obras de consen'ação e adaptação de bens 
im óveis”. (§ 1.° do art. 12 da mesma Lei).

20.7 Ética na concessão de subvenções. A CPI do orçamento. Fiscalização

Bem anota Ricardo Lobo Torres que a concessão de subvenções deve calcar-se 
no aspecto ético.16 Não basta, por consequência, a mera formalização do requerimen
to. Essencial é que o noticiado de fato exista e possa ser comprovada sua existência 
empírica.

É que a concessão da subvenção implica empobrecimento do Estado e enri
quecimento da entidade que a recebe. Logo, a finalidade de auxílio à sociedade deve 
estar devidamente comprovada. Afirma o mesmo autor que “as subvenções, desde 
que afinadas com a ideia de justiça, são legítimas”.17

Problema que surgiu no passado disse respeito à outorga de subvenções a en
tidades fantasmas, ensejando a denominada “CPI do orçamento”, que redundou 
em nada, limitando-se a algumas renúncias de parlamentares. Nos projetos de lei 
orçamentária posteriores houve a previsão de que os recursos apenas poderiam ser 
destinados a entidades sem fins lucrativos. A Lei 10.934, de 11 de agosto de 2004, 
que introduziu a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no âmbito federal, estabelece as 
restrições (arts. 29 a 34). Há algumas normas, pois, que restringem a concessão

15. Id e n i .p .  100 .

16. Tratado... c i l . ,  p. 4 5 .

17. k le m .  p. 2 6 5 .
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ubvenções. A matéria ainda vem disciplinada pelo Decreto 93 .872 , de 23 de 
nnbro de 1986.

Em verdade, há um acordo partidário que permite a cada deputado inserir o teor 
eu orçamento anual verbas destinadas á sua base eleitoral. Tal si tuação é absurda, 
primeiro lugar, beneficia o local ern que é votado o deputado, o que discrimina 
'os, que não tiveram o privilégio  de eleger um parlamentar. É odiosa, porque 
la a reeleição de deputados e senadores que, sendo assim, ficam em posição de 
erioridade em relação a outros possíveis candidatos. Nada, eticamente, ampara 
irovidência anual ocorrida no Congresso Nacional.

Tal providência, aliás, leva à dependência dos parlamentares da base do go- 
io à liberação posterior das verbas. Dependendo da matéria em votação, haverá 
ião a liberação ministerial dos recursos, o que redundará no voto favorável do 
amentar à pretensão do governo.

Nada justifica este estado de coisas, cabendo à sociedade repudiar tal compor- 
ento. O problema que ocorre é a pressão da base eleitoral para a liberação de 
irsos. Se o deputado não conseguir verbas para os Municípios que nele votaram, 
rlamentar “não presta”, “não tem força”, e passa a ser desprestigiado.

A “CPI do orçamento” deveria ter resultado em punições rigorosas, de cunho 
linal, ao lado da mera renúncia do mandato. Com tal providência, os deputados 
am sem qualquer sanção, não havendo notícia de que tenha existido qualquer 
resso penal de punição ou civil de ressarcimento.

Evidente está que o Poder Público deve fiscalizar a destinação das subvenções 
:edidas. É que, como recursos públicos, apenas podem ter destino de interesse 
lico. Se outorgadas para investimento em educação, saúde ou qualquer outro 
r social, importante que haja a fiscalização no sentido de saber se foi dado o 
piado destino ao recurso liberado.

Ninguém está isento de prestar contas do que recebeu do Poder Público. Como 
íeiro do povo, é essencial que tenha destinação prevista na lei orçamentária e no 
le liberação. Como incentivo financeiro que é, deve resultar cm benefício públ ico.


