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Resumo:
Quando a atividade administrativa do Estado é questionada, ainda cabe imaginar que
existem zonas sombrias de controle da discricionariedade administrativa? Tal demanda
será atendida quando a Função estatal competente para definir a resposta no sistema
jurídico nacional adotar a plena ideia de adequação do ordenamento legal aos valores que
sustentam, justificam e conformam o Direito. Desse modo, quem sabe, será possível deixar
de imaginar que a tal perfeição do sistema contrasta com ignorada imperfeição humana,
quando esse próprio humano se torna responsável por seus atos e pelas consequências de
sua atividade no mundo real.
Abstract:
When the state's administrative activity is questioned, can it still be imagined that there are
dark areas of control of administrative discretion? Such demand will be met when the State
function competent to define the response in the national legal system adopts the full idea
of the adequacy of the legal system to the values that sustain, justify and conform to the
Law. In this way, perhaps, it will be possible to stop imagining that such perfection of the
system contrasts with ignored human imperfection when that human being becomes
responsible for his actions and the consequences of such acts in the real world
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Resumo.
Não existem muitos estudos sobre os créditos adicionais no Brasil, tanto no Direito
quanto na Ciência Política. Os créditos adicionais são instrumentos rotineiros na atividade
orçamentária nos governos, mas ainda assim poderosos, pois permitem que o Poder
Executivo remaneje recursos públicos sem a participação, ao menos num primeiro
momento, do Poder Legislativo. O artigo analisa os créditos adicionais dos últimos
governos brasileiros, e procura determinar como vêm sendo utilizados pelos presidentes da
República.

Abstract
There are not many studies about presidential appropriation in Brazil – the almost
equivalent of supplemental appropriation in USA – both in Law and in Political Science.
The presidential appropriation is an ordinary instrument on the government activity, and it
is powerful enough to allow the Executive Branche to use the money without the
participation of Legislative Branche, at least on a first moment. This article analyses the
presidential appropriation of the last presidents of Brazil and aims to search how the tool
has been applied by the presidents.

